
Toimintakertomus 2005 
 
Vuosi 2005 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 29. toimintavuosi.  

Jäsenmäärä oli vuoden alussa 550 ja vuoden lopussa  582. Jäsenmäärä 
kasvoi toimintavuoden aikana Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenyhdis-
tyksistä toiseksi eniten.  

 
Toimintakertomus on kirjoitettu yhteistyönä. Kirjoittajat: Saara Manninen, 

Kalle Hellström, Ilmari Juutilainen, Michelle Cervera-Sintes, Saara 
Salmela, Hannu Karvonen. 
 

 
Yleiset tavoitteet 

 
Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää 
luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulun kaupungissa. 

 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yhdistys mm. seuraa paikallisia 

ympäristönmuutoksia, antaa lausuntoja, esittää mielipiteitä, osallistuu 
yhteiskunnalliseen keskusteluun, valistaa sekä muilla tavoin koettaa 
vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja yhteiskuntaan. Oulun luonnonsuojelu-

yhdistys tekee aloitteita toimialaansa liittyvissä asioissa, tiedottaa ja 
kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistää luontoharrastusta. 

Vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa tavoitteisiin pääsemiseksi 
määriteltiin neljä tärkeintä toiminta-aluetta. 

 
 
Toimintavuoden 2005 tärkeimmät tavoitteet  

 
1. Jäsenmäärän lisääminen 

 
Jäsenmäärän lisääminen palvelee parhaiten lähes kaikkia luonnonsuojelun 
tavoitteita. 

 
2. Aktiivisuuden lisääminen - aktiivitoimijoiden määrän kasvattaminen 

 
Luonnonsuojelutyö on OLSYssä ennenkaikkea ihmisten toimintaa, jossa 
toiminnan tulokset ovat suoraan verrannollisia tehtyyn työmäärään. 

Aktiivisuuden lisääminen edesauttaa voimakkaimmin tavoitteisiin pääsyä. 
 

Aktiivitoimijoiden saamiseksi ja luontoharrastuksen lisäämiseksi 
kehitämme edelleen Retkikerhoa ja muuta retkitoimintaa. Retkikerhon 
pienimuotoisilla retkillä voidaan kerhon uusille jäsenille kertoa OLSYn 

toiminnasta ja lähemmän tutustumisen kautta meille avautuu myös 
mahdollisuus innostaa kerhon jäseniä yhdistyksen muuhun 

aktiivitoimintaan. Retkikerhon toiminnan kautta saadun myönteisen 
julkisuuden odotetaan myös lisäävän jäsenmäärää. 
 

3. Yhdistyksen toiminnnan kehittäminen 
 



Toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että mahdollisimman monelle 
mukaantulevalle löytyy merkityksellistä, tavoitteita palvelevaa toimintaa. 

 
Koko toiminnan ja eri toimintamuotojen kehittäminen houkutteleviksi ja 

innostaviksi. Yhdistyksen ulkoisen kuvan muovaaminen uskottavaksi ja 
toiminnan kehittäminen sellaiseksi, että luonnonsuojelussa tarvittava 
monialainen asiantuntijuus voimistuu aktiivitoimijoiden keskuudessa ja 

että yhdistykseen saadaan lisää aktiivitoimijoita. Uskottavuus sekä viite- 
ja sidosryhmien halu toimia yhdistyksen tavoitteiden suuntaisesti paranee 

huolellisesti työstetyn toimintastrategian myötä. 
 
4. Ympäristön tilan seurannan kehittäminen 

 
Kasvavassa kaupungissa toteutetaan koko ajan erilaisia ympäristöön 

kohdistuvia hankkeita. Yhdistyksemme ei ehdi itse puuttumaan tai edes 
huomaamaan kaikkia ympäristöuhkia. Ympäristövalistukselle 
lähiympäristöön ja - luontoon tukeutuva luontoharrastus tarjoaa ihmisille 

omakohtaisen ja kiinnostavan lähtökohdan. Lähiympäristösssään 
aktiivisesti toimivien tahojen kanssa verkostoituminen lisää merkittävästi 

ympäristöseurannan ja valistustyön kehittämisen mahdollisuuksia. 
 

Luontovalvontaverkoston luominen 
 
Perustamme ympäristön ja lähiluonnon valvonta- ja seurantaryhmiä 

yhteistyössä eri asuinalueiden päiväkotien, koulujen, asukasyhdistysten 
yms. kanssa (on osa OLSYn toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä, 

strategiatyötä). 
 
Kerromme valvonta- ja seurantaryhmille seurannan merkityksestä ja 

järjestämme näille retkiä sekä katselmuksia lähiympäristöön, tuotamme 
materiaalia ja tarjoamme apua ongelmatilanteissa. Luontovalvonta-

verkosto tuo luonnonsuojelulle myönteistä julkisuutta, lisää OLSYn 
tunnettuutta ja mahdollistaa ympäristöarvojen entistä paremman 
esiinnostamisen kaupungin viheralueiden ja metsien käytön ja hoidon 

suunnittelussa. 
 

Seurantayhteisön, jota OLSY koordinoi, luominen mahdollistaa toiminnan 
jatkuvuuden sellaisena, että yhdistyksellä säilyy seurantatoimintaan ja 
asuinalueiden asukkaisiin tuore ja aktiivisesti vuorovaikutteinen yhteys, 

mikä vuorostaan mahdollistaa yhdistykselle pitkäjänteisen valistustyön 
tekemisen. 

 
Seurantatyössä luonnonsuojelun ja OLSYn tunnettuus paranee. 
Ympäristön tilaa seuraa useita ihmisiä ja tahoja, jotka tuottavat OLSYlle 

tarvittavaa tietoa oululaisille tärkeistä ympäristöuhkista ja 
suojelukohteista. Seuranta myös lisää ihmisten tietoisuutta 

ympäristöstään ja luonnonsuojelun merkityksestä. Yhdistyksen 
toiminnassa avautuu seurannan myötä uusia tehtäviä, joista voivat 
innostua myös varsinaisesta ulospäinsuuntautuvasta aktiivitoiminnasta 

kiinnostumattomat henkilöt. 
 

 



 
 

 
OLSYn toimintakulttuurin kuvaus 

 
OLSYn toiminta kanavoituu aktiivitoimijoiden kautta. Aktiivitoimijoihin 
kuuluvat hallituksen jäsenet sekä lukuisia muita jäseniä, jotka 

järjestäytyvät toimintaan erilaisissa kokoonpanoissa. Olemme tietoisesti 
pyrkineet eroon muodollisesta toiminnasta, minkä takia esim. hallitus 

kokoontui toimintavuonna vain kaksi kertaa. Toimintaa ohjaa ennen-
kaikkea toimintasuunnitelma ja aktiivien tiivis yhteydenpito, joka ei 
seuraa yhdistyshierarkian kommunikaatio-oletusta, (puheenjohtaja-jäsen, 

puheenjohtaja-jäsenet) jne. 
 

OLSYllä on oma ”puhelinvaihde”, matkapuhelin, joka kulkee eri aktiivien 
mukana käyttötarpeiden mukaan. OLSYyn yhteyden ottavan henkilön 
kontaktipinta on tällä tavoin laaja, mikä voimistaa aktiivitoimijoiden 

sitoutumista ja antaa OLSYstä ulkopuolisille dynaamisen ilmeen. 
 

 
Yhdistyssääntöjen muutos 

 
Ajanmukaistimme yhdistyssäännöt nykyistä ja todennäköistä tulevai-
suuden toimintaa paremmin vastaaviksi.  

 
Sääntömuutoksessa halusimme painottaa aktiivista toimintaa, joka ei 

rajoitu hallituksen toimintaan, vaan laajan aktiivijoukon työhön, kuten 
tosiasiallisesti on ollutkin asianlaita jo joitakin vuosia. Yhdistyslain mukaan 
hallituksen tehtävät ovat vähäisiä ja niinpä hallitus kokoontuikin viime 

vuonna vain kaksi kertaa. Sen sijaan aktiivitoimijat, joita ovat hallituksen 
jäsenet ja muu OLSYn tavoitteisiin sitoutunut toimijajoukko, kokoontuivat 

eri kokoonpanoissa kymmeniä kertoja. Erilaisia toimintaryhmiä (toiminta-
kokoonpanoja), joista vain viheraluetyöryhmä oli erikseen nimetty olivat 
mm: viheralue-, markkinointi- ja viestintä-, luontokerho-, retkikerho-, 

Oulu 400 v -, Sanginjoki- ja kauppaesittely-työryhmät.  
 

Hallituksen jäsenmäärä on uusissa yhdistyssäännöissä 6 aiempien 
sääntöjen 10 jäsenen sijaan.  
 

Halusimme korostaa hallituksen jäsenten yhteistä vastuunkantoa ja 
osuutta yhdistyksen tekemisissä puheenjohtajuuden sijaan, siirtämällä 

puheenjohtajan valinta yhdistyskokoukselta hallituksen tehtäväksi – 
”Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
sekä …”.  Uskomme, että yhdistyksen toiminnan aktiivisuus ja tulokselli-

suus on ennenkaikkea hallituksen jäsenten yhteisten ponnistusten ja 
OLSYn tapauksessa myös useiden hallituksen ulkopuolisten toimijoiden 

työn ansiota.  
 
Vuosikokoukseen voidaan uusien sääntöjen mukaan kutsua myös kaikille 

jäsenille postitettavassa Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehdessä.  
 



Sääntöjä muutettiin myös lahjoittajajäsenyyden osalta. ”Yhdistyksen 
lahjoittajajäseneksi voi päästä jokainen henkilö maksamalla yhdistyksen 

vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun ja vapaaehtoisen 
lahjoitusmaksun suoraveloitukseen perustuvan lahjoitusohjelman 

mukaisesti. Lahjoittajajäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
varsinaisella jäsenellä.” 
 

TOIMINTAA JA TAPAHTUNUTTA 2005 
 

Metsävetoomus 2005 
 

Keräsimme nimiä vetoomukseen Etelä-Suomen ja myös kampanja-
alueeseen kuuluneen Pohjois-Pohjanmaan metsien puolesta. Yhteensä 
koko maassa vetoomuksen allekirjoitti yli 110.000 henkilöä. OLSY keräsi 

kaduilla, ostoskeskuksissa ja muissa julkisissa tiloissa lähes 1000 nimeä. 
 

Kampanja-alueen metsistä on suojeltu noin kaksi prosenttia, vähiten 
eteläisimmässä Suomessa. Kampanjan tavoite oli: Vuonna 2010 Etelä-
Suomen metsistä tulee olla suojeltu viisi prosenttia. Pidemmällä aikavälillä 

suojeluaste on nostettava kymmeneen prosenttiin. 
 

Viheraluetyö 
(kolme kirjoittajaa) 
 

Vuoden 2005 alussa OLSY aloitti uuden toimintamuodon, kutsumme sitä 
viheraluetyöksi. Alkuvuonna retkeiltiin eri puolilla kaupunkia asutuksen 

lähimetsissä ja samalla mietiskeltiin, että miten lähimetsien hoito ja 
käyttö kytkeytyvät luonnonsuojeluun ja miten niitä voitaisiin 
luonnonsuojelussa hyödyntää. Koskelan ja Lämsänjärven ala-asteisiin 

oltiin yhteydessä ja ehdotettiin ohjelman keksimistä lähimetsien 
hyödyntämiseksi ympäristökasvatuksessa. Lämsänjärvellä ideaan 

suhtauduttiin myönteisesti, mutta mitään konkreettista ei vielä saatu 
aikaan. Kaupungin virkamiesten kanssa tehtiin yhteistyötä muutamiin 

ohjausryhmiin osallistumalla mm. Pilpasuon esitteen ja Harakkalammen 
hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa oltiin ohjaamassa. Toteutuneet 
projektit paransivat jossain määrin edellytyksiä luottamukselliseen, 

jatkuvaan yhteistyösuhteen luomiseen kaupungin maankäytöstä 
vastaavien virkamiesten kanssa. Tiedonantoja ja lausuntopyyntöjä vireillä 

olevista kaavahankkeista postitettiin meille läjäpäin ja moniin niistä 
laadimmekin lausunnon, joissa korostettiin useimmiten riittävien ja 
luonnonmukaisesti hoidettujen viheralueiden tärkeyttä ihmisten 

hyvinvoinnille. 
------------------------------------------------------------------------ 

Viheralueryhmä retkeili kuudessa eri kohteessa vuoden aikana. 
Tarkoituksena oli parantaa ryhmän jäsenten maastotietämystä Oulun 
kaupungin metsä- ja viheralueista sekä hankkia tietoja näiden alueiden 

luonto- ja virkistysarvoista. Talviaikaan tehdyillä retkillä saadaan tietoa 
puustosta, alueen yleisluonteesta ja käyttöpaineista, mutta 

yksityiskohtaisempia kasvi- ja eläinhavaintoja voidaan tehdä vain 
kesäkaudella. Toisaalta kesäaikaan on vaikeampi saada aktiiveja mukaan 
retkeilemään. Retkeily aloitettiin 6.2. Koskelasta. Annanpuiston suunnalta 

löytyi monipuolisia metsiä. Kohde päätettiin ottaa pilottialueeksi, sillä 



alueen asukkailta on tullut pyyntöjä metsän harventamisesta. Tarkoitus 
on selvittää kyselyllä asukkaiden asenteita. Myös alueen kouluun ja 

päiväkotiin oltiin yhteydessä, mutta yhteistyö ei vielä päässyt käyntiin. 
Sen sijaan Lämsänjärvellä, jossa käytiin 27.2., yhteistyön virittely koulun 

kanssa lähti hyvin käytiin. Toppilan merenranta-alueella retkeiltiin 13.3. 
Alue tulee muuttumaan lähiaikoina paljon täydennysrakentamisen 
seurauksena. Luonnontilaisia alueitakin tulisi jättää asutuksen väliin. 

Tahkokankaalla hiihdeltiin 2.4. Tuolla alueella kaupungin mailla metsät 
ovat melko hyvin säilyneitä, mutta yksityismailla on tehty paljon 

avohakkuita. Lumien sulettua käytiin Myllyojan varressa 3.5. Ojan varsi 
on mukava luontokohde ja sitä voisi enemmän hyödyntää esim. 
opetuksessa. Pateniemen merenrannassa Rajahaudan ja Kuivasojan välillä 

käytiin 9.6. Mukana oli myös Retkikerhon väkeä. Kasvuun herännyt 
merenrantalehto ihastutti valoisana kesäiltana retkeilleitä olsyläisiä. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Ympäristön tilan seurannan kehittäminen 
 

Toimintavuoden tavoitteiden mukaisesti pyrimme verkostoitumaan  
lähiluontoympäristöistä kiinnostuneiden tahojen, kuten koulujen, 

päiväkotien, asukasyhdistysten ym. kanssa. Pyrimme luomaan luonto-
valvontaverkoston, jonka avulla voimme parantaa ympäristön tilan 

seurantaa ja lisätä mahdollisuuksia ympäristövalistukseen.  
 
Luonnonhoitotöiden ohjausryhmä 

 
OLSY otettiin mukaan Oulun kaupungin viheralueiden luonnonhoitotöiden 

ohjausryhmään. Muita ohjausryhmän jäseniä ovat ympäristövirasto, 
Metsät ja vesialueet –yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
 

Sanginjoen ulkometsä 
(kaksi kirjoittajaa) 

 
Sanginjoen ulkometsässä tehtävät hakkuut saivat runsaasti julkisuutta 
kevättalvella. Luontojärjestöjen mielipide viime hetkellä tietoon tulleista 

hakkuusuunnitelmista edustavilla metsäalueilla mm. Asmonkorvessa 
tuotiin esiin mediassa. Kaleva kiinnostuikin ehdotuksesta kehittää 

Sanginjoen alueesta kansallispuistotason virkistysalue ja aiheesta 
kirjoitettiin hiukan epäileväsävyinen mutta melkein koko sivun juttu. 
Hakkuiden toteuttamistavasta ja kohdistamisesta saatiinkin aikaan hyvä 

kompromissi, arvokkaimmat alueet säästyivät. Metsäosaston virkamiesten 
kanssa sovittiin myös, että hakkuista Sanginjoen alueella pidättäydytään 

kunnes alueen hoidon sovittaminen virkistys- ja suojelukäyttöön linjataan. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Kiistely Sanginjoen ulkometsän metsienkäsittelystä jatkui kaupungin 

kanssa alkuvuodesta. Luontojärjestöt olivat jättäneet kaupungille aloitteen 
käsittelytapojen muuttamisesta joulukuussa 2004. Silti kaupunki 

suunnitteli varsin laajoja harvennushakkuita alueelle. Metsäosaston 
kanssa käytiin maastossa 4.2. neuvottelemassa kohteista. Asiassa 
päästiin kompromissiin, jossa osassa kuvioista harvennukset rajattiin 

kivennäismaalle ja osa jätettiin kokonaan toteuttamatta. Asia sai 
julkisuutta mediassa, mm. Kaleva teki aiheesta ison jutun. Maaliskuussa 

päätettiin pidättäytyä toimenpiteistä kunnes asia on ratkaistu. Tätä 



yllättävää suunnanmuutosta seurasi kaupunginmetsähoitaja Veli Puolakan 
ennen aikainen eläkkeelle jäänti loppukeväästä. Kaupungingeodeetti 

Jaakko Mähönen esitti asian ratkaisemista laajapohjaisessa työryhmässä. 
Asia saikin vauhtia uuden kaupunginmetsänhoitajan Olli Lipposen 

aloitettua työnsä joulukuussa. 
 
Retkikerho ja luontoretket 

(kaksi kirjoittajaa) 
 

Retket ovat perinteisesti olleet OLSYn ulospäinsuuntautuvan toiminnan 
tärkein osa. Retkillä olemme omimmillamme luonnon tuntijoina ja oman 
kiinnostuksemme ja ilmaisemamme luonnon arvostuksen kautta olemme 

myös vakuuttavia luonnonsuojelun puolestapuhujia. 
 

Luontoretkeilyn yksinkertainen lähtökohta on saada ihmiset 
kiinnostumaan luonnosta ja näkemään luonnon arvon. Kiinnostus voi 
kasvaa luonnonrakkaudeksi ja luonnon arvoista huolehtimiseksi. 

--------------------------------------------------------------------------- 

1 Retkikerhon idea 

Retkikerhon tarkoitus on herättää ihmisten rakkaus luontoon; saada 
heidät kiinnittämään huomiota luonnon tilaan ja toimimaan sen 

suojelemiseksi. Retkien järjestäjille toiminta antaa mahdollisuuden myös 
itse retkeillä ja saada luontoelämyksiä säännöllisesti, hyvässä seurassa. 
Retkistä saatu palaute on lähes poikkeuksetta myönteistä ja kannustavaa, 

mikä tukee aktiivijoukon jaksamista ja lisää motivaatiota. 

Retkille osallistuessaan kerholaiset saavat kokea ainutlaatuisia elämyksiä 

ja syventää luontoharrastustaan ja -tietämystään. Retkikerhon kautta 
luontoon pääsevät myös he, joilla ei ole muuten tähän mahdollisuuksia - 
ei ole kyytiä, retkiseuraa, sopivaa retkikohdetta tai ei vain muuten tule 

yksin lähdettyä retkelle. Retkeily yhdessä koetaan mieleiseksi ja elämään 
sisältöä tuovaksi toiminnaksi. Luonnon helmassa on helppo tutustua 

toisiin ja kokea yhteisöllisyyden tunnetta.  

OLSYlle Retkikerho tuo positiivista, ihmisläheistä imagoa, ja 
retkikerholaisista on mahdollista saada uusia jäseniä ja aktiiveja. 

Sitoutumisensa ansiosta kerholaiset ovat hyvä varanto, kun tarvitaan 
aputyövoimaa tapahtumien järjestämiseen, talkoisiin jne. Kerholaisten 

aktivoitumisesta myös retkien järjestelyyn on myös jo saatu merkkejä. 

2 Retket 

Puhtaasti Retkikerhon puitteissa järjestettiin vuonna 2005 noin 25 retkeä 

ja tapahtumaa.  Monipuolinen retkiohjelma sisälsi mm. luontokohteisiin ja 
maisemiin tutustumista (suo- ja meriretket), lintu- ja konnaretkiä. 

Luonnonvaroihin ja kansanperinteeseen keskittyivät marja-, sieni-, 
puutyö- ja joulukuusiretket. Elämyksiä etsittiin erityisesti vaelluksilla, 
Lapin retkillä, öisellä laavulla, kuutamossa hiihdellen sekä avannossa 



nautiskellen. Tavallisimmin retkille osallistui 10–20 henkeä; suosittuja 
retkiä olivat mm. Perämeren kansallispuiston retki ja sieniretki.  

Retkille lähdettiin useimmiten Laanilan Neste-huoltoasemalta. Tarvittaessa 
kerholaiset haettiin kotoaan, mikä kuitenkin aiheutti enemmän tai 

vähemmän ylimääräisiä järjestelyjä ja puhelinkuluja. Yhteinen lähtöpaikka 
todettiinkin käytännöllisimmäksi toimintatavaksi.  

3 Kerholaiset 

Retkikerhoon liittyi vuonna 2005 joitakin kymmeniä jäseniä, ja siitä erosi 
muutama jäsen, yleensä muuton tai muiden kiireiden vuoksi. Kerhon 

jäsenmäärä siis kasvoi ja oli vuoden lopussa noin 170. Tarkkaa kirjaa 
jäsenmäärän kehittymisestä vuoden mittaan ei pidetty, mutta uusia 
jäseniä kerhoon tuli erityisesti yleisöretkien yhteydessä. Liittymistä 

tarjottiin bussiretkille osallistuneille, ja jäseneksi pääseminen oli 
mahdollista myös nettisivujen kautta.  

Suurin osa (yli 70 %) Retkikerhon jäsenistä oli naisia, ja asuinpaikkojen 
mukaan luokiteltuina parhaiten edustettuina olivat Tuira, Keskusta ja 
Kaijonharjun alue. OLSYn ja SLL:n jäseniä kerholaisista oli 29 henkeä, 

joista 9 oli liittynyt vuoden 2005 aikana ja 4 edellisenä vuonna. 

Kerhoretkien lisäksi kerholaisia oli mukana OLSYn bussiretkillä ja 

luonnonhoitotalkoissa sekä perheluontokerhojen järjestämillä retkillä.  

4 Toimijat 

Retkien järjestäminen sujui vuonna 2005 jo rutiinilla, ja jollakin tavoin 
retkitoimintaan osallistuivat useimmat OLSYn aktiivit. Innokkaimmin olivat 
mukana Hannu, Saara S. ja Kalle sekä Marika, jonka Kirppu-koira oli 

reippaasti seuranamme retkillä. Kerholaisista kunniamaininnan saa Sirkka 
Aho, joka järjesti laivakyydin Perämeren kansallispuistoon. 

Monilla retkillä saatiin nauttia myös asiantuntevasta luonto-opastuksesta, 
jota jakoivat meille seuraavat henkilöt: Mika Kaakinen (rupikonnat), 
Andreas Sohlberg (puutyö), Arttu Rauhala (sienet), Esko Strömmer, Jukka 

Piispanen, Pekka Lankinen ja Esa Aalto (linnut) sekä Olli-Pekka Siira 
(suoluonto). 

5 Suunnittelu 

Retkiohjelmaa suunniteltiin yhdessä kerholaisten kanssa keväällä ja 
syksyllä pidetyissä palavereissa. Uusien retkien mietinnän lisäksi 

muisteltiin tehtyjä retkiä ja katseltiin niiltä otettuja kuvia, makoista 
syötävää unohtamatta. 

6 Viestintä 



Retkikerhoa markkinoitiin bussiretkillä ja kauppaesittelyissä. Bussiretkien 
yhteydessä liittyjille annettiin kerhon jäsenkortti ja muutenkin 

markkinointi oli pontevampaa ja liittymisprosentti korkea. Kaupoistakin 
löysimme kuitenkin asiasta kiinnostuneita mukavasti ja retkiohjelmat 

olivat kysyttyjä.  

Kerholaisille tiedotettiin retkistä sähköpostilistan kautta, minkä lisäksi 
niistä kerrottiin netissä Retkikerhon sivuilla. Jo tehdyistä retkistä oli myös 

kuvauksia ja valokuvia nettisivuilla nähtävillä. 

7 Retkieväät 

Retkiruokailu perustui omiin eväisiin, ja monet makoisat hetket retkillä 
vietettiinkin nuotion äärellä. Vakiintuneena ohjelmanumerona olivat 
OLSYn tarjoamat reilun kaupan kahvit ja teet tuoreen ja erittäin 

hyvänmakuisen pullan kera. Muutamille retkille oli varattu mukaan myös 
keittoruokaa, ja Pikkujouluissa herkuteltiin puurolla ja muilla jouluisilla 

antimilla. 

8 Rahoitus 

Retkikerhon toimintaa rahoitettiin OLSYn budjettivaroin. Kerholaiset 

osallistuivat kustannuksiin maksamalla kyydeistä, ja toisaalta autollisille 
maksettiin polttoainekuluja kimppakyytien korvaamiseksi. Käytäntö 

vaihteli hieman, mutta syntyneet menot katsottiin pr-kuluiksi. Perämeren 
kansallispuiston retkellä osallistujat maksoivat laivamatkasta erikseen.  

Loppuvuodesta otettiin käyttöön kolehtiastia, jota kierrätettiin retkillä 
kahvitarjoilun yhteydessä. Astiaan sai laittaa haluamansa summan kulujen 
peittämiseksi. Rahaa kertyikin jonkin verran jokaisella retkellä. 

9 Palaute  

Retkikerhon toiminnasta ei kerätty vuonna 2005 palautetta lukuun 

ottamatta Pikkujouluissa järjestettyä kommenttikierrosta. 
Pikkujoulutunnelmissa kaikilla oli kerhosta ja retkistä ainoastaan hyvää 
sanottavaa, ja kiitos oli vilpitön. 

 
 

Kauppaesittelyt 
 
Olsy esitteli toimintaansa paikallisissa ruokakaupoissa, koska niissä 

ihmisiä on ollut helppo lähestyä. Tavoitteinamme on ollut saada 
näkyvyyttä paikassa, jossa käy paljon ihmisiä sekä saada uusia jäseniä 

luonnonsuojeluliittoon ja samalla Olsyyn.  
 
Usein ihmisiä on pyydetty osallistumaan leikkimieliseen peliin, jossa heiltä 

on kysytty luontoaiheinen kysymys. Oikeasta ja väärästäkin vastauksesta 
kaikki ovat saaneet palkinnon, karkkia. Tämän jälkeen on ollut helppo 

jutella kaikenlaista mm. luontoon ja retkeilyyn liittyvää sekä jakaa 
esitteitä Olsystä ja luonnonsuojeluliitosta.  
 



Kauppaesittelyt ovat olleet hyvä ja tehokas tapa tavoittaa kaikenikäisiä ja 
eri ammateissa olevia ihmisiä. Moni onkin ilmaissut kiinnostuksensa 

luontoon ja luonnonsuojeluun. Toivottavasti mahdollisimman moni heistä 
tulee mukaan retkillemme ja liittyy jäseneksi.  

 
Vuoden 2005 kauppaesittelypäiviä olivat: 18.2., 15.4., 22.4., 13.5., 
22.11., 8.12., 16.12. ja 17.12. 

 
 

Luonnonhoitotyöt 
 
Olsy hoiti neljättä kesää kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 

Hietasaaressa olevia kahta entistä pihapiiriä. Talkoot aloitettiin 7.7. Työtä 
tehtiin useassa erässä pienehköllä porukalla. Reheväkasvuisimmat alueet 

niitettiin kahteen kertaan, toisen kerran syyskuun alussa. Pauhapolun 
vieressä oleva hoitokohde on muuttunut tavoiteltuun suuntaan neljän 
vuoden aikana. Kasvillisuus on tullut matalammaksi ja entiset valtalajit, 

kuten koiranputki ja maitohorsma ovat vähentyneet. Säännöllistä hoitoa 
on kuitenkin syytä jatkaa edelleen. Villa Pukkilan vieressä oleva toinen 

hoitoniitty on reheväpohjainen, joten sen kasvillisuus on muuttunut 
hitaammin. Niitto on kuitenkin antanut tilaa matalammille kukkakasveille, 

kuten puna-ailakille, aitovirnalle ja keltaängelmälle. Hoito on tärkeää 
myös maiseman kannalta, sillä vieressä kulkee suosittu ulkoilureitti. Olsyn 
jäseniä osallistui myös piirin talkookohteen hoitoon Iin Nybyssä 27.6. ja 

4.-6.8. Lokakuun 6. päivä käytiin vielä Nybyssä raivaamassa katajia. 
Kiimingin Haaraojalla käytiin talkoilemassa 10.8. Haukiputaan Upin niityllä 

poltettiin vanhoja kasoja helatorstaina 5.5. sekä 17.9. Syksyn talkootöitä 
oli nyt vähemmän, koska osa vanhoista kohteista oli saatu valmiiksi 
(alkuraivaus) tai uusien tahojen hoidettavaksi 

 
 

Viestintä ja markkinointi 
 
Pyrimme eri toimintoja suunniteltaessa ottamaan mukaan markkinoinnin 

ja viestinnän toimintojen onnistumisen kannalta tärkeinä tekijöinä. 
 

Viestintävälineitä olivat mm: oma puhelinvaihde (matkapuhelin), kotisivut 
ja sähköpostilistat (OLSY-lista, Retkikerho-lista). Teimme esittelytilai-
suuksiin ja retkille A5-kokoisen ajankohtaisesitteen ja käytimme ihmisten 

esittelypisteeseen houkuttelemiseen apunamme erilaisia pelejä ja 
visailuja. Bussiretkien mainontaan teimme A3-kokoisia julisteita ja 

julkaisimme mainoksia Oulu-lehdessä. Esittelytilaisuuksissa mukanamme 
oli lähes aina ”Löydä luonto” –esittelytaulu. 
 

OLSYllä on ilmoitustaulut Kauppahallin Vassuska-myymälässä ja Oulun 
luontokaupassa. 

 
Kotisivujen ”Kalenteriin” on kirjattu kaikki OLSY-tapahtumat. 
 

Talous 
 



Jäsenet maksavat jäsenmaksunsa Suomen luonnonsuojeluliitolle, joka 
tilittää paikallisyhdistyksille näiden jäsenmaksuosuuden vuosittain 

huhtikuun alussa. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenmaksut olivat: 
varsinainen jäsen 25,50 €, perhejäsen 8,50 €. Jäsenmaksujen OLSY:n 

osuudet olivat:  5,10 e varsinaisilta ja 1,70 e perhejäseniltä. Saimme  
Oulun kaupungilta 390 €:n korvauksen Hietasaaren kulttuuriniittyjen 
(Pauhapolun ja Puomitien niityt) hoidosta. Kiimingin Haaraojan niityn 

hoidosta saimme 154,00 € Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta. 
Oulun kaupunki avusti oululaisten ympäristöjärjestöjen ”Löydä 

luonnollinen harrastus –tapahtumaa” 590 €:lla. Kaupunki avusti myös 
”Oulun 400 v” -juhlavuoden näyttelyä jokisuistossa 328,55 €:lla. 
 

OLSY:llä oli toimintavuonna osakkuuksia, osakkeita ja omistuksia 
seuraavasti: Vuotoksen Voima Oy (50,46 €), Osuuskunta Ekoraha  

(2 x 84,10 €), Lumituuli Oy (210,23 €), Osuuskunta Oulun Pystyhirsi 
33,64 €), maapalsta Pelkosenniemen Keminsaarilla (420,47 €). 
 

Taloudenhoitajana toimi Jukka Lamppu. 
 

Jäsenet 
 

Vuoden 2005 jäsenmäärä oli 582 (jäsenlistaus 1.12.2005). Näistä 550 oli 
varsinaisia ja 32 perhejäsentä. Jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä 
jäseniä oli lisäksi: 36 varsinaista, 5 perhejäsentä. Yhdistyksen sääntöjen 

mukaan jäsenmaksunsa maksamatta jättäneet jäsenet on katsottava 
eronneiksi, koska he eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 30.11.2005 

mennessä. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 18 jäsenellä. 
 
Yleiskokoukset ja OLSYn osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan 

luonnonsuojelupiirin (PPLSP) toimintaan. 
 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.2.2005 luonnonsuojelukeskuksella. 
Kevätkokouksessa oli läsnä 8 henkilöä. Yhdistyksen sääntömuutoksen 
takia syyskokousta ei pidetty. OLSYn jäseniä osallistui myös Pohjoisten 

piirien tapaamiseen Rovaniemen maalaiskunnassa 9. – 10.4. ja piirin 
syyskokoukseen Pudasjärvellä 9.11.  

 
OLSYn toimi jäsentensä kautta PPLSP:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.  
 

Hallitus 
 

Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2005 Kalle Hellström, Hannu 
Karvonen, Marita Komulainen, Anni Koskela, Saara Manninen, Marika 
Salin, Saara Salmela, Tiina Koski, Reetta Vatanen, Leena Inkala. Hallitus 

kokoontui vuoden 2005 aikana kaksi kertaa. Toiminta ei ollut kuitenkaan 
sidottu hallitustyöskentelyyn, vaan mukana oli aktiiveja hallituksen 

ulkopuolelta ja toimintaa suunniteltiin paljolti vapaamuotoisissa 
tapaamisissa. 
 

Toimitilat 
 



Yhdistyksen toimitilat - lähinnä kokoustilat - olivat 
Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa. Palavereja pidettiin 

paljon myös aktiivien kotona ja kesäaikaan Villa Pukkilassa. Toimitilan 
vuokra oli 450 €/v. 2005. 

 
Liitteet: toimintakalenterin tapahtumaluettelo 
 

Oulussa 28.3.06 
 

OLSYn hallitus 


