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Aurinkoista lokakuuta! 
 
Syyskuu vilahti ohi ja yhdistyksellä oli tässä kuussa paljon toimintaa! Oli hienoa nähdä paljon uusia 
ihmisiä mukana tapahtumissa ja retkillä; lisäksi olemme saaneet mukaan myös uusia toimijoita 
tapahtumia järjestelemään ja toimintaa pyörittämään. Ilahduttavaa! Tervetuloa rohkeasti mukaan 
muutkin, niin Retkikerhon kuin yhdistyksen toimintaan (lisätietoja linkeistä viestin lopussa)! :) 
 
Ihana luontokahvilamme Loppulassa jatkaa aukioloaan vielä lokakuun viikonloppuisin klo 12-17, 
joten tervetuloa kahvittelemaan, tutustumaan luontonäyttelyyn ja jutustelemaan 
norppajengiläisten kanssa :). Pihasta lähtee pieni luontopolku ja läheltä löytyvät toki muutkin 
reitit, joita pitkin pääsee nauttimaan Sanginjoen ulkometsän kauniista syksyisestä luonnosta. 
Mikäli et omista autoa, mutta haluaisit Sanginjoelle, kysele ihmeessä kimppakyytejä 
osoitteesta slloulunyhdistys@gmail.com tai Facebook-sivuillamme. :) 
 
Tulevia tapahtumiamme on lueteltu alla ja lisääkin varmasti vielä keksitään lennosta ;). Lämpimästi 
tervetuloa mukaan osallistumaan, järjestelemään tai keksimään uutta! 
---- 
 
13.10. klo 8-17 Perinteinen ja suosittu Joutsenretki Hailuotoon 
Tule nauttimaan syksyisestä Hailuodon luonnosta! Järjestämme bussiretken Hailuodon 
saareen ja merenrannoille! Tarkkailemme poismuuttavia lintuja ja vierailemme 
Marjaniemessä Siikamarkkinoilla. Pyrimme lisäämään luontoharrastusta tarjoamalla 
elämyksellisen ryhmäretken. 
Bussin tarkempi reitti ilmoitetaan myöhemmin.  Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
sähköpostitse: slloulunyhdistys@gmail.com. 

20.10. klo 9-14:30 Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen oppimisretki 

Ohjelma: 

klo 09:00 lähtö Oulusta kimppakyydeillä 

klo 10:00 perillä Utajärvellä riistametsänhoidon mallimetsässä  

Alustus päivän aiheeseen: Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus - mitä se on? - 
metsänhoidon asiantuntija Eljas Heikkinen metsäkeskus  

Miksi valtion mailla tulisi suosia eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta? - Suomen 
luonnonsuojeluliiton aloitteen taustoista alustaa Ilmari Juutilainen  

Alustuksia ja keskustelua eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen eri näkökulmista:  

1. vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen 
2. vaikutus puun tuotantoon 
3. vaikutus muihin ekosysteemipalveluihin 
4. minne se soveltuu 

Tutustuminen erirakenteisena hoidettavan metsän harvennushakkuuseen,  

Nokipannukahvit 
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Riistametsänhoito on hyvin pitkälle samaa kuin metsäluonnonhoito 
- riistametsänhoidon mallimetsän esittelee riistametsänhoidon erikoissuunnittelija 
Janne Miettinen Riistakeskuksesta.  

Keskustelua metsäluonnonhoidosta ja metsänomistajan mahdollisuuksista luonnon 
monimuotoisuuden lisäämiseen talousmetsissä tapahtuvien metsänhoitotoimien 
yhteydessä. 

klo 13:30 Tilaisuus päättyy 

klo 14:30 Takaisin Oulussa 

Kimppakyytien sopimiseksi ilmoittaudu Ilmarille 040-7266289. Jos olet tulossa 
tapahtumaan suoraan Utajärvelle, niin saat tarkemmat ajo -ohjeet Ilmarilta. 

31.10. klo 18 Kiertotalous tutuksi -tapahtuma sekä yhdistyksen syyskokous  
Tervetuloa tutustumaan paljon puhuttavaan kiertotalouteen! Pidämme Kestävän 
kehityksen talolla kiertotalousaiheisen tapahtuman, kahvittelemme sekä järjestämme 
yhdistyksen syyskokouksen. Tapahtumassa tarjolla myös vinkkejä retkeilyyn Oulun 
lähiluontokohteissa! Tule herkuttelemaan, jutustelemaan ja oppimaan uutta! :) 
Lisätietoja tulee pian Facebook- ja kotisivuillemme. 

3.11. klo 15-18:30 Kekrijuhla Loppulassa  
Elämyksellinen koko perheen Kekrijuhla Loppulan vanhalla metsänvartijantalolla. 

ALUSTAVA OHJELMA 

14.00 Bussi lähtee Rajakylästä (ostari). Reitti: Meri -Toppilan pysäkki 14.10, Tuira, 
Merikoskenkatu 14.15, Keskusta, Franzenin pysäkki 14.20, Raksilan markettien pysäkki 
14.25, OYS:n pysäkki 14.30 ja Myllyojan pysäkki 14.35. 
15.00 Ulkoilua Loppulan lähimaastossa, tarinoita lapsille ladossa.  
16.00 Askartelua, musiikkia, yhteislaulua, kekriruokia tarjolla, makkaranpaistoa pihalla, 
arpajaiset & myyjäiset (varaa hiukan käteistä)  
17.00 Retki pimenevään metsään haltijoiden ja menninkäisten maille. Viedään metsän 
eläimille terveiset ja syömiset, varaa ruokaa linnuille ja metsäneläimille.  
18.00 Kekripukin sytytys, musiikkia.  
18.30 Juhla päättyy, bussi lähtee kaupunkiin 

---- 

Lisää tietoa menneestä ja tulevasta toiminnastamme löydät: 
Facebook-sivuiltamme: https://fi-fi.facebook.com/slloulu/ 
Kotisivuiltamme: https://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/oulu 
Retkikerhon sivuilta: https://fi-fi.facebook.com/retkikerho/ 
Kysele lisää osoitteesta: slloulunyhdistys@gmail.com 
 
Mukavaa alkavaa viikkoa! Toivottavasti ehditte nauttia kauniista ruskasta 
ympärillämme! :) 

- Paula 

Koko Luonnonsuojeluliitto Oulun poppoon puolesta 
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