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Luminen hei, Luonnonsuojeluliitto Oulun jäsenet! 

Vihdoinkin viehkeän valkoinen maa, nenänpäätä kutittelevat lumihiutaleet ja kipristelevän raikas ilma ovat 

täällä! Vuosi kulkee kohti loppuaan ja on aika katsoa vuotta 2018 yhdistyksen silmin. Tämä syksy on 

ehdottomasti antanut toivoa tulevaan: ihmiset ovat heränneet ympäristömme huolestuttavaan tilaan ja joka 

päivä on saanut lukea positiivisia uutisia ratkaisuista maapallomme puolesta! 

Vuosi oli Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhlavuosi, joka huipentui juhliin Turussa Suomen luonnon 

päivänä 25.8. Vuoden teemana olivat upeat metsämme, jotka pääsivät esille etenkin Avohakkuut historiaan 

-kampanjan myötä: kiitos Oulun aktiivit! Paikallisyhdistyksemme vuosi oli muutenkin hyvin metsäinen, kun 

mm. jännäsimme Sanginjoen metsän suojelupäätöstä, järjestimme lapsille ja aikuisille metsähetkiä ja retkiä, 

joissa tutustuttiin erilaisiin metsiin ja metsänhoitoon. Ihania hetkiä oululaisissa metsissä! <3 

Lisäksi järjestimme jälleen mm. perinteiset ja suositut hanhi- ja joutsenretket sekä osallistuimme myös uusiin 

juttuihin, kuten Maailman Siivouspäivään, Toivon Agendaan sekä Ilmastonmuutos ja maailmanrauha -

symposiumiin. Loppulan luontotalolla Sanginjoella toimintaa oli tänäkin vuonna paljon suoretkistä 

sienivärjäykseen ja valkolehdokeista vuolemiseen. Eniten ihmisiä keräsivät Talven taikaa -tapahtuma, 

Metsäretkipäivä perheille sekä Kekrijuhla – oli ilo viettää näitä yhdessä! Luontokahvilassa olemme saaneet 

jutella ihmisten kanssa, joita yhdistää rakkaus luonnosta nauttimiseen ja siellä liikkumiseen. 

Lokakuun IPCC-raportti osoitti, että meillä on kiire ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tule mukaan 

vaatimaan päättäjiltä kiireellisiä toimia yhteisen tulevaisuutemme puolustamiseksi joka perjantai Oulun 

kaupungintalon portaille klo 11-12! Olemme siellä 15-vuotiaan ruotsalaisen ilmastoaktivistin Greta 

Thunbergin innoittamina. Lasten ei pitäisi pelastaa maailmaa, vaan meidän aikuisten. Lue lisää Fb-

tapahtumastamme: https://www.facebook.com/events/200390514174983/permalink/206538110226890/  

Lopuksi kiitos kaikille jäsenillemme arvokkaasta tuestanne Suomen luonnonsuojeluliitolle – jo maksamalla 

jäsenmaksun, tuet käytännön luonnonsuojelutyötämme. Kiitos myös jo pitkään mukana olleille 

vapaaehtoisille toimijoillemme, joista jokainen ansaitsisi kunniamerkin työstään oululaisen luonnon 

puolesta. Samoin haluan kiittää myös uusia toimijoita! Kukin tulee mukaan omalla tyylillään: puoleksi 

tunniksi, päiväksi, pelkästään kesän ajaksi tai jäädäkseen. Jokainen hetki on arvokas. <3 

Kiitos upeasta vuodesta norppajengissä 😊. Rauhaisaa ja vastuullista joulua ja onnea uudelle vuodelle 2019!  

- Paula, koko Luonnonsuojeluliitto Oulun poppoon puolesta 

 
Ota yhteyttä: slloulunyhdistys@gmail.com  
Uudet kotisivut: https://www.sll.fi/oulu  

Facebook-sivut: https://www.facebook.com/slloulu/ 
Retkikerhon Facebook-sivut: 
https://www.facebook.com/retkikerho/ 
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