
Toimintakertomus 2013

Vuosi 2013 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 37. 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

1.2.         Yleisiä tavoitteita palvelevat tavoitteet

1.2.1.     Alkuperäisluonnon suojelu ja ympäristökasvatus

− Ympäristökasvatustarkoituksessa on tärkeää, että Oulussa on helposti tavoitettavissa mahdollisimman 

alkuperäistä luontoa. Monimuotoiset alkuperäisluonnon ympäristöt ovat virkistyksen ja hyvinvoinnin 

kannalta tärkeitä.

− Tavoitteena suojella uhanalaista luontoa , luontotyyppejä ja lajeja Oulun kaupungin alueella. 

1.2.2.     Ympäristönsuojelu

− Kestävän kehityksen ja kestävän yhdyskunnan edistämiseksi on kaavoituksen keinoin edistettävä 

energiantuotannon ympäristöhaittojen vähentämistä, yhdyskuntarakenteen tiivistämistä, palvelujen ja 

työpaikkojen oikeaa sijoittelua, henkilöautoliikenteen vähentämistä ja rakentamisen ekotehokkuuden 

lisäämistä.

− Pyrimme toiminnassamme tuomaan esille positiivisia esimerkkejä kestävästä elämäntavasta ja mm. 

liikkumis- ja kulutusvalinnoista.  

1.2.3.     Suomen luonnonsuojeluliitto täytti toimintavuotena 75 vuotta. 2013 vietettiin ensimmäistä 

Suomen luonnon päivää. Koetimme nostaa esille lähiluonnon, joka alkaa ovenpielestä ja on lähellä jokaisen 

oululaisen arkipäivää.

1.2.4.    Jäsenmäärän lisääminen

− Jäsenmäärän kasvaminen lisää mahdollisuuksia vaikuttaa luonnon ja ympäristön tilaan.

− Pyrimme lisäämään jäsenmäärää.



1.2.5.     Aktiivien toimintamahdollisuuksien parantaminen ja aktiivisuuden lisääminen.

− Pyrimme parantamaan aktiivien toimintamahdollisuuksia, kehittämään yhteisöä sekä lisäämään 

aktiivitoimijoiden motivaatiota. 

Toiminta

1. Kampanjat
Kampanjoimme useimmiten yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen ja ympäristönsuojelun viiteryhmien 

kanssa.

1.1. Vesivaara-kampanja

Oulun luonnonsuojeluyhdistys oli 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. 

OLSY osallistui aktiivisesti Vesivaara-liikkeen esittelytilaisuuksiin ja kampanjointiin. Viinivaaraan ja 

pohjavesihankkeen alueen lähteille järjestettiin retkiä, joilla retkikerholaisille ja OLSYn jäsenille esiteltiin 

pohjavesihanketta. 

Vaasan hallinto-oikeus, joka on ylin vesiasioita käsittelevä oikeusaste, hylkäsi Oulun Veden 

hankehakemuksen. Otettavaksi suunniteltua vesimäärää pitäisi päätöksen mukaan pienentää 

huomattavasti, mikä  aiheuttaa sen, että hanketta ei nykymuodossaan voida viedä eteenpäin.

Vesivaara-kampanjalla on nettisivut: http://viinivaara.net/

1.2. Hietasaari-kampanja

Oulun luonnonsuojeluyhdistys käynnisti Kansallinen kansallispuisto Ouluun -kampanjan ja avasi kampanjalle

kotisivut sekä Facebook-ryhmän. OLSY osallistui nettivetoomuksiin ”Hietasaari osaksi kansallista 

kaupunkipuistoa”. OLSYn aiemmin ylläpitämä Hietasaari.net-sivuston lakkautettiin. 

1.3. Sanginjoen metsiensuojelukampanja

OLSY osallistui Sanginjoen kampanjointiin Sanginjoen kaupunginmetsien suojelun puolesta. 

Työ Sanginjoen metsän saamiseksi suojeluun jatkui vuonna 2013. Kevättalvella 2012 olleiden 

mielenosoitusten jälkeen kaupunginhallitus antoi yhdyskuntaprosessille tehtäväksi valmistella uuden 

esityksen metsäalueen käytöstä. Asiaa valmisteli kolmen virkamiehen työryhmä, jossa oli edustus myös ELY-

keskuksen luonnonsuojelupuolelta. Suojeluasiaa käytiin esittelemässä helmikuussa sekä perussuomalaisten 

piiritoimistolla että keskustan valtuustoryhmälle. Virkamiestyöryhmä toi syksyllä päättäjille uuden 



suojeluesityksen, jossa suojeltava pinta-ala kasvaisi 1156 hehtaariin. Kaupunki suojelisi alueen yksityisenä 

suojelualueena luonnonsuojelulailla ilman korvausta. Loppuosa jäisi virkistysalueeksi, jolla voitaisiin tehdä 

luonnonhoidollisia harvennushakkuita 2000 m3 vuodessa. Avohakkuista luovuttaisiin. Kaupungin esityksessä

on huomioitu ympäristöministeriön suositukset minimitasolla. Päätöstä asiassa ei saatu vielä vuoden 2013 

puolella, sillä kaupunginhallitus päätti kuulla vielä asukkaita ennen päätöksentekoa. Myös kaksi OLSY:n 

aktiivia oli paikalla Sanginjoen leirikeskuksessa 10.12. järjestetyssä kaupungin tilaisuudessa. Asukkaat 

halusivat lähinnä tietää, miten suojelu muuttaisi alueen käyttöä, mm. metsästämistä. Uusikin suojeluesitys 

tuntui joistakin suojelijoista laihalta tulokselta, mutta OLSY:n piirissä tuntemus oli ehkä kuitenkin se, että 

esitetty suojelun lisäys on hyvä edistysaskel siihen nähden, kuinka nihkeää suojelun lisääminen on 

hankkeen aikana ollut.     

1.4. Pyöräilyn edistäminen

Winter cycling conference - Talvipyöräily Konferanssi - february 2013. 

Janos participated, learned to know Anders Swanson from Winnipeg and Timo Perälä. Sunday bike trip with

Anders and OLSY. Anders made video. http://vimeo.com/activetransportation/wintercyclingforeveryone

Activity planning in march, starting meeting april 2013. (Hannu, Janos, Johanna, Juha, Juho, Sirkka-Liisa, 

Kalle) 

What we planned to achieve - tavoitteet

- Edustaa arkipäiväpyöräilijöiden etuja Oulussa 

- Edistää pyörän käyttöä arkiajoneuvona (työ-, koulu-, ostos- ja harrastusmatkoja) ja estää autoilun 

lisääntyminen.

- Lisätä vapaa-ajan pyöräilyä.

- Toimia Oulun pöyräilytavoitteen vahtikoirana 

- Juho suggested Cycling Idea competition. Meetings around the competition - april / may. Juho and Janos

  managing idea competition together.

- We established competition net-page and facebook page. Juho arranged Innopinion contacts and prices    

from the City and Navico.

- May 2013, the competition started. Activity to get participants. By mid may the crowdsourcing place was 

busy with ideas.

- Dodo joined the competition at the beginning of june, we had a meeting with Anu Säilynoja.

- By the end of june the competition ended with some 100 participants, qualifying (over 3000 times) nearly 

300 ideas.

- The ideas were handed over to the City (Jorma Heikkinen) in a meeting called together by the City's cycle 

coordinator, Timo Perälä at the beginning of september. The winners were announced under nicknames. 

Nice article about the competition in Kaleva(Eetu Pajala also).

- Oulun ruudut - Anu Säilynoja invited us to SAFA's arrangement. We occupied a parking lot in Kirkkokatu as

a part in a bigger arrangement in august. As Lähtöruutu/ Starting square - we asked questions about what 

kind of City center we want in Oulu and discussed with visitors. Olli Metso (SAFA) / Hannu / Janos / Kalle / 

Eszter. Many of our visitors were students, some politicians and journalists.

 https://www.facebook.com/oulunruudut, 

- Cycle repair under Liikkujan viikko at end of september at Rotuari. Petition for City centre cycling plan / 

adressi keskustan pöyräylysuunnitelmista. The Petition idea came out of Oulun Ruudut in september. 

- PyöräOulu page opened at the end of september publishing the main events and the key documents for 

Cycling in Oulu.



- We participated at the establishing meeting of OUPO - Eszter. This was a major event for bicycle politics in

Oulu. Timo P. has worked a long time to unite the different bicyle activists and net pages into one forum. 

They work also for everyday biking / arkipyöräily.

- Start of the Winter cycling season at Rotuari- bike repair and petition - Hannu / Janos / Jani.

− Petition : about 200 signatures by the end of the year.

Evaluation

We have worked hard with being the watchdogs of eveyday cycling in Oulu with promising results.

The petition is almost a success, ist has got some good publicity. Still lacking (at least) some 500 signatures.

We could have done more if we would have more actives in biking politics. The activities of Janos and 

Hannu with some help from above mentioned are not enough to fulfill the ambitions. 

We would need at least one native Finnish editor for the facebook page, the PyöräOlu page and the 

correspondence with the City and partners and a group of 3-4 working every month with cycling.

2. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus

Monet OLSYn toimintamuodot liittyivät toimintavuonna ympäristökasvatukseen.

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.

Tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti Seurakunnan leirikeskuksessa, Hietasaaressa, varsinaisen 

tapahtumapaikan keskeneräisten viheraluetöiden vuoksi. Vähäisen markkinoinnin ja syrjäisen sijainnin takia

tapahtuma kerästi vain noin 10 osanottajaa. Mukana tapahtumassa olivat OLSY ja Animalia.

2.2. Luonnonkukkapäivän retki

Luonnonkasveihin tutustumista Hietasaaren Toppilansaaressa 17.6. Tavoitteena edistää luonnonkasvien 

tuntemusta ja luontoharrastusta. Luonnonkukkien päivän retkelle osallistui 32 kasviharrastajaa.

2.3. Luontosunnuntai
Luontosunnuntai Timosenkoskella 9.9.

Osallistuimme Timosenkosken luontokoulun luontosunnuntaihin järjestämällä perheille Vanhat leikit 

uusiksi -tapahtuman. Leikitimme lapsia ja aikuisia Huutilammen nuotiopaikan lähettyvillä. Perinneleikit 

kiinnostivat niin lapsia kuin aikuisia ja leikkien paperille tulostetut kuvaukset sujahtivat taskuihin kotiin 

vietäviksi. Kerroimme tapahtumassa kävijöille luonnosta ja luontoretkeilystä.

2.4. Lasten luontokerhot

Keväällä 2013 järjestettiin luontokerhotoimintaa Myllyojan koululla. Kerho oli varsin suosittu, joten ohjaaja 

Marian Saralan lisäksi sen vetämiseen osallistui myös muita OLSYn aktiiveja. Kerho jatkui myös syksyn 

alussa, mutta sen toiminta päättyi kerho-ohjaajan esteiden vuoksi lokakuun alussa. Luontokerhojen 

toimintaan saatiin rahallista tukea valtion lasten ja nuorten harrastustoimintaan varatuista avustuksista.



2.5. Luontopiste-toiminta

Tavoitteenamme on perustaa luontopisteitä asutusalueiden lähiluonnon sellaisiin paikkoihin, jotka ovat 

helposti saavutettavia ja joiden maisema ja luonto ovat asukkaille merkityksellisiä. Koetamme saada

asukkaat ylläpitämään Luontopisteitä ja huolehtimaan lähiluontonsa hyvinvoinnista sekä kasvamaan 

luonnon ja luonnon suojelun tärkeyden ymmärtämiseen.

Luontopisteessä voi tallentaa kokemuksia ja oppia luontoa, tehdä elämän ja mielenmaiseman muistikirjaa 

sekä seurata ympäristön muuttumista.

Oulussa oli vuonna 2013 seitsemän Luontopistettä.

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. 

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. 

Monen tapaamisen ja harrasteryhmän kokoontumispaikka oli Tapiolan (Lähi-Tapiolan) toimitiloissa. Toinen 

kokoontumispaikka oli Kangaspuiston päiväkoti. Retkien lisäksi retkikerholaiset kokoontuivat mm. Suomeen

ulkomailta muuttaneiden retkikerholaisten ’Around the Globe at Tapiola’ iltoihin ja ’Maailman ympäri’ 

-retkikertomusiltoihin. Retkikerhossa toimivat jonkin aikaa myös avantouintiryhmä ja sosiodraamaryhmä. 

Retkikerho järjesti retkiä ympäri vuoden, joskin jonkin verran vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Lintu-, 

marja-, hyönteis-, kasvi-, kala-, joulupuu-, tähti-, vene-, pyörä, ratsastus-, talkoo-, patikka-, hiihto- ja 

lähiluontoretkien lisäksi perustettiin lintujen ruokintapaikka, viritettiin hoijakka Oulujoen jäälle ja 

kokoonnuttiin talvi-iltoina tutustumaan muiden maiden kulttuuriin ja luontoon ulkomailta Suomeen 

muuttaneiden retkikerholaisten esitysten myötä. Oululaiseen kulttuurihistoriaan perehtymiseksi oli oma 

ryhmä, ja myös neule- ja puutyöpiirit jatkoivat toimintaansa ja Pyöräpaja huolsi lukuisia kerholaisten pyöriä 

kevät- ja syyskausien aikana.

Tulevista tapahtumista tiedotettiin kaupoissa olevien ilmoituspisteiden ja nettisivun kautta. Facebookissa 

oli esillä myös kertomuksia ja kuvia jo tehdyistä retkistä Retkikerho, the Excursion club -sivulla. OLSYn 

Retkikerho -ryhmässä kerholaiset jakoivat innokkaasti myös luontohavaintojaan ja retkikokemuksia omilta 

reissuiltaan.

Retkikerhon harrastepiireissä neulottiin, korjattiin ja huollettiin polkupyöriä ja tehtiin puutöitä.  Kaikkiaan 

retkiä ja muita kokoontumisia oli arviolta 100 ja niihin osallistui 1000 kävijää. Retkikerhossa oli 

toimintavuoden lopussa lähes 600 jäsentä.

Luonto- ja kulttuurihistoriaryhmä
- Ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta

Rakennus- ja luonnonhistorian ryhmässä paneudutaan lähinnä Oulujokisuiston rakennus-ja 

luonnonhistoriaan. 

OLSY:n Retkikerhon alla toimi vuonna 2013 luonto- ja kulttuurihistoriaan perehtyvä ryhmä, joka kokoontui 

vaihtelevalla kokoonpanolla noin 5 kertaa vuoden aikana. Ryhmä halusi selvittää, miten ihmistoiminta on 

muokannut Oulun luontoympäristöä, miten menneet elinkeinot näkyvät nykyrakenteessa ja mitä 



haluamme säilyttää tuleville polville. Ryhmä haluaa pureutua oululaisuuden juuriin ja näin löytää keinoja 

säilyttää arvokkaita luonto- ja kulttuurikohteita tuleville oululaisille. Ryhmä valitsi tutkimuskohteeksi 

Pikisaaren, jossa on mm. Oulun vanhinta teollisuushistoriaa. Tarkoitus oli, että ryhmäläiset perehtyvät 

tiettyyn aiheeseen ja esittelevät sen muille. Tiedonhakua opeteltiin mm. vierailemalla maakunta-arkistossa.

Myös muutamia retkiä liittyen aihepiiriin oli ohjelmassa, mm. retki Tuiranpuistoon helmikuussa sekä 

Pikisaareen tammikuussa ja elokuussa. Ryhmäläisiä tutustui myös elämään Turjanrannikolla Vienanmeren 

rannalla kesällä.  

Retkikerhon joukkue osallistui Talviralli-lintuharrastustapahtumaan 5 hengen joukkueella 

joulukuussa.

OLSY osallistui polkupyöräilyn Kilometrikisaan. 

Retkikerhon polkupyöräpaja oli suosituin harrastepiiri. Kevään ja syksyn pyöräpajoissa kävi yli 100 

retkikerholaista.

3. Muu toiminta

3.1. METSO-toiminta

Tavoite

- Tavoite lisätä METSO-kohteiden tarjontaa ELY-keskukseen

Toiminta

- Perusajatus on, että luonnossaliikkujat voivat ilmoittaa meille suojelunarvoisista metsistä ja että 

viemme tietoa METSO:n tarjoamasta mahdollisuudesta hyötyä taloudellisesti metsiä suojelemalla 

maanomistajille. Toiminnasta tiedotettu lähinnä omien verkostojen kautta lintuharrastajille ym. paljon 

luonnossa liikkuvalle porukalle. 

- Lisäksi oma aktiviteetti kohteiden löytämiseen. Sopivien kohteiden etsintä ilmakuvilta. Kiimingin 

lettoalue valittiin projektialueeksi. 

- Saatujen kohdevinkkien ja itselöydettyjen kohteiden tarkistus maastossa sekä yhteydenotto 

löydettyjen kohteiden omistajiin puhelimitse. Tätä tehtiin kummassakin järjestyksessä, joko ensin 

yhteydenotto ja sitten maastokäynti tai toisinpäin.

- Puhelimitse opastetaan miten suojeluprosessissa tulee edetä, monelle kiinnostuneelle lähetettiin kirje ja 

esite.Yhteydenottoja puhelimitse tehty yhteensä noin 25. Kirjeitä lähti yhteensä noin 10.

– Maastossa kohteita tarkistettu noin 10 (retkien määrä, usein useampi tila samalla retkellä)

–

Tulokset
-ELY:yyn on tullut toimintamme ansiosta tarjolle 1 kohde, jonka suojelu ei kuitenkaan etene. Ei täytä 

kriteereitä.

- Lisäksi 15 metsänomistajaa on saanut uutta tietoa METSO:sta (moni ei tiennyt siitä ennalta mitään), jonka 

ansiosta suhtautuvat METSO:on aiempaa myönteisemmin.

– Noin 10 henkilöä on osallistunut METSO-ryhmämme toimintaan (maastokartoitukset) ja näistä 

kolme henkilöä maanomistajahteydenottoihin//verkostoitumiseen ja sitä kautta lisännyt omaa 

osaamistaan luonnonsuojeluasioista

– Syntynyt uusia kontakteja, joista voi olla hyötyä. eri MHY:issä meillä nyt kolme kaveria, MO-liittoon 

kontakti, Tornatoriin ja UPM:n metsäpuolelle. Kaikki keskustelut näihin suuntiin ovat olleet 

positiivisia ja niiden jatkaminen voi johtaa hyötyihin.



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

3.2. Luonnonhoitotyöt

Luonnonhoitotyöllä pyrimme elvyttämään ja ylläpitämään kulttuuriluontoympäristöjä. Hietasaaren 

hoitoniittyjen monimuotoinen kulttuuriluonto on myös oululaisten luontovirkistyskohde. 

− Hietasaaressa kaupungin, ns. Puomitien niityn hoito niittämällä kolmessa työtapahtumassa kesä-

syyskuussa. Oulun kaupunki maksoi hoitotyöstä korvausta 200 euroa.

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

3.3. Hanhiretki

Kaikille avoimella bussiretkellä 28.4. Hanhiretkellä käytiin Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja 

Siikajoen keväisille tievarsilla ja peltojen reunoilla muuttolintuja tarkkailemassa.

3.4. Joutsenretki
Joutsenretki 13.10.

Joutsenretki on kaikille avoin bussiretki Hailuodon rannoille ja Marjaniemen Siikamarkkinoille. 

Retkellä oli bussillinen retkeläisiä(50 henkeä) vietti päivän luontoretkellä Hailuodon rannoilla lintuja 

seuraillen (Ulkokarvo, Marjaniemi, Kirkkosalmi) ja paikallis-kulttuuria siikamarkkinoilla katsellen.

3.5. Joulupolku
Joulupolku Hupisaarilla 15.12.

Tarkoituksena oli tarjota oululaisille mahdollisuus luonnonläheisen ja perinteisen joulunajan tunnelman 

kokemiseen. Tämän vuoden Joulupolku-teemana oli lepakon talvehtiminen. Tapahtumaan osallistui arviolta

lähes tuhat lasta ja aikuista.

3.6. Asukastoiminta

OLSYn aktiivitoimija oli mukana Pateniemen-Rajakylän-Herukan asukasyhdistyksen ympäristötyöryhmän 

toiminnassa.

Asukastoimintaan osallistumisen tavoitteena on tuoda ympäristö ja kestävä kehitys esille 

asukastoiminnassa ja aktivoida asukkaita oman asuinalueensa luonnosta ja ympäristöstä välittämiseen.

3.7. Ovenpieliluonto-näyttely 

Marraskuussa OLSY ja Retkikerho olivat esillä Oulun kaupunginkirjastolla pidetyssä Ovenpieliluonto-

näyttelyssä. Näyttely toteutettiin uudella tavalla. Näyttely rakentui kahden viikon aikana lähes tyhjistä 

vitriineistä valokuvin, täytetyin eläimin ja esinein valmiiksi näyttelyksi niin, että se oli täysin valmis vasta 

viimeisenä näyttelypäivänä. Pääkirjaston vitriinissä oli kaksi näyttöpäätettä, joista toisella esitettiin 

luontokuvia ja -videoita ja  toisella päätteellä internetin kautta sinne päivittäin laitettua materiaalia, mm. 

luontovisa.



3.8. Muuta vuonna 2013

Toukokuussa pidettiin mielenkiintoinen ilta aiheesta 'Suomi öljyn jälkeen', jossa maailman öljyvarantojen 

hupenemisesta oli kertomassa samannimisen kirjan kirjoittanut Rauli Partanen.

4. Viestintä ja markkinointi

Viestintä ja markkinointi olivat mukana kaikessa luonnon- ja ympäristönsuojelun vaikuttamistyössä: 

suojelutoiminnassa, kampanjoinnissa, keskusteluissa, esittelyissä, ympäristökasvatuksessa jne.  

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. 

Luonnonsuojelija-lehti esitteli koko maan luonnonsuojeluyhdistyksiä esittelevässä numerossaan 

Retkikerhon toimintaa.

”OLSY tarjosi mahdollisuuden oppia uutta, kun vuodenvaihteen jälkeen tutustuimme Hannun ja Jannen 

kanssa Joomla-julkaisujärjestelmään nettisivujen tekemisessä. Janne oli palkattu asiantuntija, Hannu 

edistynyt käyttäjä ja minä puolestaan alussa täysi aloittelija. Oli hieno tunne opetella uutta systeemiä ja 

vielä ihan ilmaiseksi - toisaalta tätähän vapaaehtoistyö on. Hämärä verho aukeni vähitellen kun sain 

kerrankin kysyä tyhmiä kysymyksiä. Fatkahan on, että jos ei edes osaa kysyä mitään, oppmisen 

mahdollisuus on vähäinen. Nyt olen taas töissä, ja Joomla-aikaa ei ole enää niin paljon.” 

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.), Juha Hilska (sihteeri), Marjut Savuoja, Kalle Hellström ja Satu 

Räsänen.

5.2. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit, OLSY-aktiivit

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: 1.1., 14.1.,  26.3.

− Yhdistyskokous 27.3.2013

5.4. Jäsenet

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä oli toimintavuoden alussa  ja vuoden lopussa 771 maksanutta jäsentä. 

5.5. Toimitilat

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä oli toimintavuonna varastotila Koskitie 3:ssa. 

Kangaspuiston päiväkodissa, Valtatie 35:ssä, 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 2013

varsinainen jäsen perhejäsen opiskelija 

Suomen luonnonsuojeluliitto 16,96 5,3 7,42

P-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri 8,64 2,7 3,78

Oulun luonnonsuojeluyhdistys 6,40 2 2,8

Luonto-Liitto 14

32 € 10 € 28,00 €

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

Osuuskunta Ekoraha (2 x 84,10 €), Lumituuli Oy (210,23 €), maapalsta Pelkosenniemen Keminsaarilla 

(420,47 €).

Toimintavuoden tulos oli      euroa ylijäämäinen.

Kirjanpitäjänä toimi Hannu Karvonen. Toiminnan tarkasti varatoiminnantarkastaja Jukka Lamppu.

6. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan osallistuminen



Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri, PPLSP

Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin toimintaan.

− Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen edustajat luonnonsuojelupiirin hallituksessa:

Esko Saari, Jukka Piispanen, Kalle Hellström, 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 Jyväskylässä osallistuminen
− Liiton Syyspäiville Polvijärvellä osallistuivat osallistuivat Hannu Karvonen ja Esko Saari.

Tämän toimintakertomuksen kirjoittivat yhdessä Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivit ja hallitus.

Oulussa 27.3.2014

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus


