
Toimintakertomus 2014

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014.

Vuosi 2015 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen, OLSY, 39. toimintavuosi. 

Tavoitteet

OLSY säännöt § 2.  - Tarkoitus ja toimintamuodot:

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua toiminta-alueellaan. 

Säännöissä luetetellaan joukko keinoja, joilla edellä mainittu tarkoitus voidaan toteuttaa. Yhdistyssäännöt  

Internet-sivuilla, http://www.olsy.fi/olsy/etusivu/ukk

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.    Jäsenmäärän ja toimijoiden lisääminen

− Jäsenmäärän kasvaminen lisää mahdollisuuksia vaikuttaa luonnon ja ympäristön tilaan.

− Pyrimme lisäämään jäsenmäärää ja saamaan mukaan uusia toimijoita.

Toiminta

Kampanjat

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. Hallinto-

oikeuden päätöksen 12.12.2012   mukaan Oulun Vesi ei saa ottaa pohjavettä alueelta.  Paraillaan on 

menossa uusi selvitys kolmesta käyttöveden hankinta-alueesta, joista yksi on Kiimingin harjujakson (lähellä 

Viinivaaraa) pohjavedenottamoiden alue. Alkuperäisluonto kärsisi tässäkin vaihtoehdossa merkittävästi. 

Arviolta toukokuussa 2015 asiassa on odotettavissa päätös. 

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

Sanginjoen metsiensuojeluhanke

Sanginjoen ulkometsän suojeluasia eteni valtuustokäsittelyyn. Kymmenvuotinen työ saavutti siten yhden 

päätepisteensä, vaikka tulos ei ollut suojelijoiden kannalta edullinen. Tilanne näytti vielä kevättalvella 

kohtuullisen hyvältä, koska yhdyskuntalautakunta oli edellisen syyskuun alussa hyväksynyt ehdotuksen, 

jossa noin puolet alueesta, 1156 ha, suojeltaisiin. 

Asiaa oli valmistellut kolmen virkamiehen työryhmä. Kaupunginhallitus halusi kuitenkin vielä kuulla alueen 

asukkaita. Varsinkin kokoomus alkoi masinoimaan alueen asukkaita suojelua vastaan. Suojelun 

vaikutuksista annettiin virheellisiä tietoja ja päättäjiä kuljetettiin alueen kaikkein vähiten edustavissa 

nuorissa metsissä. Mediassa käytiin kevään aikana voimakastakin keskustelua suojelun puolesta ja vastaan. 

Yksi suojeluaktiivi sai keväällä jopa uhkaussoiton. Asian käsittely sai kaupunginhallituksessa yllättävän 

käänteen 7.4., kun se päätti hylätä pitkään valmistellun kompromissiesityksen suojelusta äänin 8-8 

keskustalaisen puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Sanginjoen metsien puolustajat järjestivätkin 

mielenosoituksen kaupungintalon edessä 14.4. kaupunginvaltuuston kokouksen aikaan. Noin 20 

valtuutettua kävi puhumassa ulkona odottaneille mielenosoittajille. Ennen kesäkuun valtuustokäsittelyä 

suojeluasiaa esiteltiin vielä kaupunginhallitukselle 9.6. Valtuustokäsittely oli 16.6. ja kokouksen alkaessa 

järjestettiin taas mielenilmaus kaupungintalon edessä. Mukana oli myös ydinvoiman vastustajia, sillä 

samassa valtuustokokouksessa päätettiin Oulun kaupungin osallistumisesta Fennovoiman 

ydinvoimalahakkeeseen. Sanginjoen osalta tulos oli dramaattisten käänteiden ja monta tuntia kestäneen 

käsittelyn jälkeen, että suojelu hylättiin äänin 34-33. Äänestysrauhan rikkominen poiki valituksia hallinto-

oikeuteen. Suojeluasian osalta palattiin lähtöruutuun, mutta suojeluväki päätti kuitenkin jatkaa työtä 

alueen suojelemiseksi. Seuraavalle keväälle alettiin mm. valmistella valokuvanäyttelyä kirjastolle.           

   

Hietasaaren huvipuisto-hanke

OLSY tuki Hietasaari-liikkeen organisoimaa huvipuistohankkeen vastustamistyötä.

METSO

METSO-työn tavoitteena oli lisätä METSO-kohteiden tarjontaa ELY-keskukseen

Teimme metsäkartoituksia Oulusalossa, Kempeleessä,  Yli-Iissä ja Ylikiimingissä. 

Neuvottelimme metsänomistajien kanssa ja esittelimme METSOa metsänomistajille. 

 



Muuta 

Vuoden aikana otettiin kantaa kaavasuunnitelmiin Hiukkavaarassa ja Saarelassa ja seurattiin kaupungin 

alueella tapahtuvia muutoksia. 

Nettisivujen päivitykseen liittyvää koulutusta tarjottiin aktiiveille viestinnän parantamiseksi. 

OLSYn vaalikuume  -toiminta

Ennen vuodenvaihdetta alettiin valmistautua kevään 2015 eduskuntavaaleihin.  Osallistuimme liiton 

vaaliteesien suunnittelun kommentointiin ja perustimme OLSYn vaalikuume -toimintaryhmän 

2. Ympäristökasvatus ja luontoharrastus

Monet OLSYn toimintamuodot liittyivät 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 Hupisaarten kaupunginpuistossa.  Järjestäjinä  olivat OLSY, 4H ja Animalia.

Otimme käyttöön neljä  uutta tehdastekoista mainosbanderollia. 

2.2. Luonnonkukkapäivän retki

Luonnonkukkapäivän retki järjestettiin Korkiasaaressa. Tavoitteena edistää luonnonkasvien tuntemusta ja 

luontoharrastusta. Retkelle  osallistui lähes 50 henkeä. 

2.3. Luontosunnuntai
Luontosunnuntai Timosenkoskella 

Osallistuimme Timosenkosken luontokoulun luontosunnuntaihin järjestämällä perheille toimintaa. 

Kerroimme lapsille  luontosatuja ja luokittelimme  lasten kanssa  luontoa – maasta löytyneitä esineitä. 

2.4. 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 2014 kuusi Luontopistettä.



2.5. Retkikerho

Retkitoiminta jatkui vilkkaana. Kävimme katsomassa täysikuuta ja tähtiä, hiihdimme Litokairassa, yövyimme

Sanginjoen metsissä ja veneilimme keväisellä Iijoella. Pyöräretkiä järjestettiin Koiteliin ja Hailuotoon. 

Luonnon ja rakennusten historiaan perehdyttiin kaupungin eri osissa. Uudemmista rakennuksista 

pääsimme tutustumaan Toppilan voimalaitokseen ja sekajätettä polttavaan Laanilan Ekovoimalaitokseen. 

Kala- ja patikkaretkillä käytiin myös kauempana eli Ruotsin Lapissa ja Inarissa.

Kasvi- ja perhosretkiä oli kesän aikana muutamia. Lintuja tarkkailtiin yölaulajaretkellä, pihabongauksessa, 

Hanhi- ja Joutsenretkillä, Tornien taistossa, syysmuuton tarkkailussa sekä monilla keväisillä 

aamulinturetkillä. Kurkiretki suuntautui syysmuuton aikaan Muhokselle. Lintutapahtumia järjestettiin 

yhdessä Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelliseltä yhdistyksen PPLY:n kanssa. Uusien retkien 

suunnittelemiseksi kokoonnuttiin keväällä ja syksyllä ja retkiohjelman tarjonnasta järjestettiin äänestys. 

Kesällä pidettiin ensimmäistä kertaa kesäjuhlat ja retkivuosi huipentui perinteiseen tapaan 

joulukuusiretkeen ja pikkujouluihin.

Retkitoiminnan lisäksi kerholaisille oli tarjolla harrastustoimintaa neuletöiden sekä linnunpönttöjen ja 

lumirakennuslaatikoiden nikkaroinnin merkeissä. Pyöräpajalla oli vilskettä ja pyörien korjauksen ohella 

siellä ehdittiin hyvin tehdä myös luonnonsuojelullista valistustyötä ja jäsenhankintaa. Vuoden lopussa 

Retkikerhossa oli noin 600 jäsentä, joista osa innostui tulemaan eri tavoin myös muuhun toimintaan 

mukaan. 

Retkikerhossa on useita kymmeniä suomen kieltä heikosti tai ei ollenkaan taitavia henkilöitä, minkä vuoksi 

pyrimme uutisoimaan tapahtumista ja tekemisistä myös englanniksi, joka on useimmille tuttu kieli. 

2.6.  Asukasluontoillat
(ks. kohta 3.6.)

3. Muu toiminta

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

3.1. Luonnonhoitotyöt

Vuoden aikana oltiin reippaasti mukana luonnonhoitotöissä. Hietasaaren Puomitiellä ja Kiimingin 

Haaraojalla hoidettiin niittyjä. Pyhäjoen Laitapauha oli luonnonsuojelupiirin uusi rantojenhoitokohde. 

Osallistuimme myös Pyhäjoen Yppärin luonnonhoitotöihin.

Hirvisuolla ennallistettiin keidassuota ojia tukkimalla. Lisäksi Villa Pukkilassa osallistuttiin pihan hoitoon ja 

Iin Hiastinhaarassa oli muutama olsyläinen rakentamassa lammasaitaa. Kellon Kiviniemessä retkikerholaiset

maalasivat Meripelastusyhdistyksen mökkiä, mistä kiitokseksi he pääsivät ilmaiseksi retkelle Kattilankallan 

saarelle.

OLSY (9 henkeä) teki luonnonhoitotöitä Ulkokrunnin saaressa yhtenä elokuun viikonloppuna.

3.2. Hanhiretki

Kaikille  avoimella  bussiretkellä  huhtkuussa  käytiin Kempeleen, Tyrnävän, Limingan, Lumijoen ja Siikajoen 

keväisille tievarsilla ja peltojen reunoilla muuttolintuja tarkkailemassa. Kävimme myös Lintukuvafestivaalilla

Limingan luontokeskuksessa.



3.3. Joutsenretki

Kaikille avoimella bussiretkellä lokakuussa käytiin Hailuodon rannoille ja Marjaniemen Siikamarkkinoille. 

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

seuraillen (Ulkokarvo, Marjaniemi, Kirkkosalmi) ja paikalliskulttuuria siikamarkkinoilla katsellen.

3.4. Joulupolku
Joulupolku Hupisaarilla 

Tarkoituksena oli tarjota oululaisille mahdollisuus luonnonläheisen ja perinteisen joulunajan tunnelman 

kokemiseen. OLSYllä oli musiikkiaiheinen toimintapiste.

3.5. 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.

3.6. Asukasluontoillat

Kutsuimme asukkaita eri asuinalueilla luontoiltoihin. Kävimme asukkaiden kanssa luontokävelyllä 

Alppilassa, Oulunlahden Kiviniemessä, Maikkulassa ja Tuirassa ja ripustimme puutyöpiirin antaman 

linnunpöntön alueelle, asukkaiden valitsemaan paikkaan – kerrostalon pihapiiriin tai omakotitalojen 

yhteiselle alueelle. Jaoimme flyereitä asuinkerrostaloihin ja Kiviniemessä omakotitaloihin. Lisäksi 

kiinnitimme ulos ja alueen kauppoihin tapahtumajulisteita. 

Tavoitteena lisätä asukkaiden kiinnostusta lähiluontoonsa ja luontoharrastukseen. Lisäksi esittelimme 

asukkaille jäsenyyttä OLSYyn ja Retkikerhoon. 

Kavelyille osallistui 5 – 15 henkeä eri kohteissa.

4. Muuta vuonna 2014

4.1 Tornien taisto

OLSY osallistui BirdLife Suomen Tornien Taisto –lintutarkkailutapahtumaan Kempeleenlahden lintutornilla.

4.2. Ruotsin luonnonsuojeluliiton vieraana

OLSYn aktiivit osallistuivat Ruotsin luonnonsuojeluliiton Norrbottenin piirin vuosikokoukseen Ylitorniolla ja 

tutustuivat Framtidsveckan-tapahtumiin Bodenissa ja Luulajassa.

4.3 Oulun parhaat luontopaikat bussilla

Järjestimme Oulun päivien ohjelmaan kuuluvana ”Oulun parhaat luontopaikat bussilla” –retken. 

Markkinointi Oulu 10:n kautta. Retki oli menestys.



4.4 Vierailu Kuopion luonnonystäväin luona

OLSY-aktiivien ja retkikerholaisten ryhmä kävi vierailulla elokuussa Kuopion luonnonystävien vieraana. 

Tutustuimme luonnonystäväin toimintaan ja Kuopion luontoon. Yövyimme luonnonystäväin 'omassa' 

Karhonsaaressa.

5. 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. 

Perustimme toimijat-postituslistan tarkoituksena koota toisiaan postituslistalla kommentoiva, keskusteleva 

ja aktiivitoimijoita rohkaiseva keskusteluyhteisö. Aktiivit-postituslista jää pois käytöstä, listan vähäisen 

kommunikaation takia. 

Viestintäkanavia olivat mm: kotisivut, facebook, sähköpostituslistat, Luonnonsuojelija.

6. Hallinto ja talous

6.1. Hallitus

Hannu Karvonen (pj.), Marjut Savuoja (uusi nimi Rautio), (varapj.), Juha Hilska (sihteeri), Kalle Hellström, 

Saara Salmela  ja Satu Räsänen.

6.2. Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen aktiivitoimijat

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.

 

6.3. Kokoukset ja tapaamiset

− Aktiivit kokoontuivat kampanjoiden, tapahtumien, retkien ja muun toiminnan järjestelyjä varten eri 

kokoonpanoissa kymmeniä kertoja.

− Hallituksen kokoukset: 23.3., 27.3. ja 22.11.2014

− Yhdistyskokous 27.3.2014



6.4. Jäsenet

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä oli toimintavuoden alussa  771  ja vuoden lopussa 775 maksanutta 

jäsentä. 

Jäsentilanne 1.12.2014

maksaneita ei maksanut

Vanhat jäsenet 733      699         34

Uudet jäsenet 91        74         17

Eronneet jäsenet 42          2         40

6.5. Toimitilat

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksellä oli toimintavuonna varastotila Koskitie 3:ssa. 

Kangaspuiston päiväkodissa, Valtatie 35:ssä, järjestettiin harrastepiirien tapaamisia ja vuosikokous. Myös 

Kisakentän päiväkoti oli käytössämme eri tapahtumissa. Tapiolan konttorin kokoustila, Kirkkokatu 9, oli 

useiden kokousten ja harrastetoimintojen pitopaikka. Kokouksia ja tapaamisia oli myös aktiivien kodeissa.

6.6. Talous

Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka tilittää paikallisyhdistyksille näiden

jäsenmaksuosuuden kahdesti vuodessa.

Jäsenmaksun jakautuminen 2014
- Jäsenmaksun 2015 muutos tuli voimaan syksyllä 2014.

varsinainen jäsen perhejäsen opiskelija 

Suomen luonnonsuojeluliitto 18,55 5,3 7,42

P-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri    9,45 2,7 3,78

Oulun luonnonsuojeluyhdistys    7,00    2   2,8

Luonto-Liitto    14

    35 € 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 1151,50 euroa ylijäämäinen.

Kirjanpitäjänä toimi Hannu Karvonen. Toiminnan tarkasti toiminnantarkastaja Esko Saari.



7. 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 ja Ilmari Juutilainen.

− 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 Syyspäiville Anjalassa osallistuivat osallistuivat Hannu Karvonen, Sirkka-Liisa Väänänen, Saara 

Salmela, Marjut Savuoja, Jani Komulainen.

Tämän toimintakertomuksen kirjoittivat Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsenet yhdessä.

Oulussa 26.3.2015

Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus


