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Hei SLL Oulun jäsenet,  Oulu, 13.6.2018

  

Vuosi on hurahtanut jo melkein puoliväliin! Kesä tuli aikaisin: vihreän eri sävyistä, kukkien väriloistosta ja 

lintujen laulusta on saatu nautiskella jo pidemmän aikaa. Juhannusyön luonnossa on kuitenkin oma taikansa… 

siispä ennen mökeille ja rannoille katoamista, halusin vielä toivottaa kaikille, loman kanssa tahi ilman, oikein 

rentouttavaa kesää! Toivottavasti pääset nauttimaan ovenpieliluonnosta kaupungin sykkeessä tai erämaisesta 

luonnosta kaukana ihmisvilskeestä – ihan mikä juuri Sinulle on paras tapa nauttia upeasta Suomen luonnosta. 

Kevään aikana yhdistyksemme toimesta muun muassa tarkkailtiin Tuiranpuistossa talvisia lintuja, nautittiin 

talven riemuista ja pääsiäisen hiihtokeleistä Sanginjoen Loppulassa, otettiin kantaa kaavoitusasioihin ja 

pölyttäjien tilanteeseen, ihasteltiin muuttolintuja perinteisellä Hanhiretkellä, aloitettiin näkyvästi Avohakkuu-

kampanjaa ja kesän alkajaisiksi vietetään vielä Suomen Luonnonsuojeluliiton valtakunnallista metsävuotta ja -

viikkoa kutsuvissa lähimetsissämme rentoutuen, leikkien ja retkeillen. Kuvia ja lisätietoja menneestä ja tulevasta 

löytyy koti- tai Facebook-sivuiltamme (osoitteet lopussa)! 

Kulunut kevät on ollut allekirjoittaneelle oppimiskokemus siitä, mitä on olla paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 

sekä ennen kaikkea hieno mahdollisuus tutustua ihaniin ihmisiin! Toiveissa oli saada niin vanhoja kuin uusia 

jäseniä paremmin mukaan toimintaan, mutta tuo suurin viholliseni, aika, esti joidenkin suunnitelmien 

toteutumisen toivomallani tavalla. Toivon, että te jäsenet lähestyisitte myös rohkeasti minua tai muita 

toimijoita, jos teillä on toiveita yhdistyksen toimintaan liittyen. Toivomme, että kaikki kokevat olevansa 

tervetulleita mukaan toimintaan! Esimerkiksi tiedotuksessa meillä on vielä paljon parannettavaa. Sähköinen 

uutiskirje on työn alla ja alkaa ilmestyä syksyllä yhteistyössä Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin kanssa. 

Kiitos teille jäsenet, kun olette olleet mukana toiminnassamme: joko konkreettisesti paikan päällä tai 

jäsenmaksun kautta tukemassa toimintaamme oululaisen luonnon ja paremman huomisen puolesta! Haluan 

myös kiittää kaikkia pidempään mukana olleita toimijoita jatkuvasta tuesta ja opastuksesta! Paljon on vielä 

opittavaa, mutta hiljaa hyvä tulee. On myös hienoa ollut saada uusia aktiiveja mukaan! Meitä luonnon 

puolustajia ei ole koskaan liikaa ja kaikki voivat kantaa pienen tai suuren kortensa kekoon. 

Tervetuloa Sanginjoelle Loppulan luontokahvilaan kesäviikonloppuisin klo 12-17 (osoitteessa Sanginjoentie 

1101) sekä muihin tapahtumiin ja talkoisiin, joista ilmoitellaan yhdistyksen ja Retkikerhon Facebook-sivuilla! 

Sivuilta löytyy lisätietoja myös lauantain 16.6. metsäretkestä Sanginjoen metsiin, tervetuloa mukaan! 

Kiitollisena kuluneesta keväästä, 

Paula 

pj, SLL Oulu 
Puh. 040 5576 272 
 
 

 

 

Yhdistyksen sähköposti: slloulunyhdistys@gmail.com 
Kotisivu: https://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/oulu 
SLL Oulu: https://www.facebook.com/slloulu/ 
Retkikerho: https://fi-fi.facebook.com/retkikerho/ 
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