Toimintakertomus 2006
Vuosi 2006 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistyksen 30. toimintavuosi.
Jäsenmäärä oli vuoden alussa 582 ja vuoden lopussa 659.
Toimintakertomus on kirjoitettu yhteistyönä. Kirjoittajat: Kalle Hellström,
Ilmari Juutilainen, Michelle Cervera-Sintes, Saara Salmela, Hannu
Karvonen.

Yleiset tavoitteet







edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulun kaupungissa
seuraa paikallisia ympäristönmuutoksia
antaa lausuntoja, esittää mielipiteitä
valistaa sekä muilla tavoin koettaa vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen ja
yhteiskuntaan.
tekee aloitteita ympäristöasioissa
tiedottaa ja kouluttaa luonto- ja ympäristöasioissa sekä edistää
luontoharrastusta.

Toimintavuoden tavoitteet
1. OLSYn ja luonnonsuojelun tunnettuuden lisääminen
Perustamme n. 10 esittelypistettä julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin,
kauppoihin ja kahviloihin. Myös Retkikerhon toiminta antaa OLSYlle
lisänäkyvyyttä ja –julkisuutta. Retkikerhon toiminta esitellään joko TV:ssä
tai/ja Kalevassa.
Kirjoitamme mielipiteitä lehtiin ja tarjoamme lehdille luontojuttuja.
Olemme aktiivisia jätteenpolttolaitoshankkeen ja Viinivaaran
pohjavesihankkeen arvioinnissa. Nostamme myös mahdolliset muut
kaupunkimme ympäristöasiat paremmin esille eri medioissa.
2. Jäsenmäärän lisääminen
Jäsenmäärä 0,5 %:iin väestöstä (643 jäsentä): + 61 uutta jäsentä.
Face to face –kampanja käynnistyy kesäkuun alussa. Kampanja on osa
liiton valtakunnallista jäsenhankintakampanjaa. Odotamme syksyyn asti
ulottuvalla kampanjalla saavamme runsaasti uusia jäseniä ja lahjoituksia
liiton ja OLSYn toimintaan.
Kauppaesittelyt jatkuvat kuten ennen, mutta lisäämme esittelyjen
lukumäärää. Kehitämme Retkikerhon toimintaa ja lisäämme kerhon
näkyvyyttä.

3. Aktiivisuuden lisääminen - aktiivitoimijoiden määrän
kasvattaminen
Kehitämme toimintaamme niin, että uusien toimijoiden on helppo tulla
joukkoomme. Keskustelemme enemmän ja otamme uuden toimijan
päättäväisesti vastaan. Etsimme ja houkuttelemme uusia aktiivitoimijoita
joukkoomme. Parannamme sisäistä viestintäämme. Kehitämme
kummitoimintaa.
4. Yhdistyksen toiminnan kehittäminen
Koetamme tulla entistä helpommin luoksepäästäviksi. Alamme kerätä
palautetta, jonka avulla voimme suunnata toimintaa ja ylläpitää
innostusta ja tavoitteellisuutta. ”Kasvatamme” ja valistamme itseämme
aatteellisesti. Järjestämme yhdessäolotilaisuuksia ja vahvistamme
luonnonsuojelun aatteen ja käytännön yhteyttä. Pidämme toisistamme
parempaa huolta.
5. Ympäristön tilan seurannan kehittäminen
Kehitämme lähiluontoalueiden koulujen, päiväkotien, asukasyhdistysten ja
muiden vastaavien tahojen kanssa lähiluontoalueiden suunnittelun ja
käytön valvontaa. Rohkaisemme asukkaita huolehtimaan
lähiluontoalueistaan. Esittelemme asukkaille lähiluonnon arvoja.
Järjestämme kasvi- ja eläintuntemisen opastusta.
6. Kaupunluonnon ja –ympäristön suojelun mallin luominen
Asennetutkimuksen pohjalta alamme työstää ”kolmikanta-mallia”, jossa
kaupunki, OLSY ja kaupunkilaiset ovat yhteistyössä mukana
lähiluontoalueiden käytön suunnittelussa. Ensimmäisiä ”kolmikantamallin” koestusalueita ovat Koskelan ja Kaakkurin-Metsokankaan
lähiluontoalueet.
7. Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
- Koulutamme itseämme viestinnässä: ryhdymme Sll:n
pilottiyhdistykseksi.
- Kehitämme yhteisöille tarjottavan ohjelmapalvelu-tyyppisen
luontoretkeilykonseptin.
- Pystytämme uudet tiedotuspisteet – uutislaatikot.
- Julkaisemme”Oulun ympäristöuutiset” –bulletiinia.
- Käytämme tehostetummin esittelytauluja: Vassuska, Oulun
luontokauppa, Robert’s café
- Painatamme yleisesitteen.
- Avaamme Sll:n uuden visuaalisen yleisilmeen – Sll:n kotisivumalli mukaiset uudet kotisivut.
- Kehitämme sisäistä viestintäämme.
- Järjestämme valokuvauskilpailun

TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA 2006
1. Viestintä ja markkinointi
Kehitimme viestintää ja markkinointia mm. julkaisemalla luonnon- ja
ympäristönsuojelun ajankohtaissanomia, Luonto Lööppi Sanomia,
työnimeltään bulletiini. Ensimmäinen numero ilmestyi lokakuussa.
OLSYn 30-vuotisjuhlat tammikuussa ja juhlanäyttely marraskuussa olivat
viestinnällisesti merkittäviä tapahtumia, joissa aktiivit saattoivat vaikuttaa
ainutlaatuisesti varsinkin oman toimijajoukon innostamiseksi ja
voimaannuttamiseksi.
30-vuotisjuhlanäyttely kaupunginkirjastolla
Juhlavuoden toinen huipennus koettiin marraskuussa OLSYn kirjastonäyttelyn
merkeissä. Menneiden vuosien työ ja ennen kaikkea luonnonsuojelun uudet tuulet ja
haasteet haluttiin viedä sinne, missä ihmisetkin ovat – Oulun kaupunginkirjastoon.
Näyttelyn suunnittelu alkoi syyskuussa ja työteliään mutta sitäkin antoisamman
lokakuun ja marraskuun alun jälkeen se voitiin avata ajallaan.
Kirjastonäyttely suunniteltiin markkinointiviestinnän näkökulmasta, ja jokainen
yksityiskohta auttoi osaltaan tavoitteisiin pääsemistä. Näyttelyllä haluttiin saada niin
myönteistä julkisuutta kuin uusia olsyläisiäkin, ja oman väen oppiminen ja
voimaannuttaminenkin oli kirjattu tavoitteisiin. Näyttely onnistui kaikilta näiltä osin
oikein hyvin!
Kirjastonäyttely koostui ala-aulan vitriinistä ja näyttelyhuoneesta. Vitriinin täytimme
isoon kokoon printatuilla retkikuvilla – laadukkaat, värikkäät ja hyväntuuliset kuvat
näkyivät kirjastosta ulos asti marraskuun pimeään iltaan. Vitriinin yläosassa oli
pitkänpitkä luontoloru sekä luonnonsuojelutyön tavoitteet lyhyesti ja ytimekkäästi
ilmaistuna. Rekvisiitaksi asettelimme luonnonmateriaaleja ja eläinmuseon lainaamia
täytettyjä eläimiä. Vitriini ja sen kuvat ja eläimet saivatkin kirjastossa kävijöiden
huomion.
Näyttelytilassa kävijä vastassa oli aidon metsän tuoksu, sillä sinne oli tuotu
männyntaimia ja kuusenoksia. Uudenkarheat puiset penkitkin näyttivät ja tuoksuivat
hyvältä. Norppalipun alla esittelimme OLSYn toimintaa, kerroimme retkistä ja
luonnonsuojelutyöstä yleensä ja tapasimme ihmisiä. Menneiden saavutusten lisäksi
annoimme tilaa kävijöiden ajatuksille ja historiataulujen viereen viritetty
luontoajatustaulu täyttyi kahden viikon aikana kirjoituksista ja piirustuksista.
Näyttelyssä päivystettiin iltaisin ja viikonloppuisin ja lähes kaikki aktiivit pääsivät
paikalle ainakin joksikin aikaa. Ihmisten kohtaaminen kirjastolla, näyttelyn suojissa,
tuntui helpolta ja viimeisteltyä näyttelyä oli ilo esitellä. Tavanomaisen näyttelyn
keinoin kontakteja ei olisi syntynyt juuri lainkaan, mutta nyt viesti reippaasta ja
iloisesta luonnonsuojelujärjestöstä saavutti suuret määrät ihmisiä. Laskelmien
mukaan näyttelyyn tutustui reilusti yli 10000 kirjastolla kävijää ja henkilökohtaisesti
pääsimme juttusille kaikkiaan parinsadan ihmisen kanssa. Kävijät olivat
kiinnostuneita työstämme ja erityisesti retkitoiminta herätti kävijöissä riemua ja
innostusta.

Näyttelyssä kerätyssä palautteessa erityisen onnistuneeksi arvioitiin myönteisen
mielikuvan antaminen luonnonsuojelusta. Muutoinkin palaute oli erittäin hyvää, ja
suuren tekijäjoukon ansiosta myös onnistumisen elämyksestä saatiin nauttia koko
aktiiviporukalla. Hyvä me! Näyttely antoi myös ideoita ja rohkeutta tulevien
tapahtumien suunnitteluun. Saara S teki näyttelystä lopputyön markkinointiviestinnän
opintoihinsa ja siksi siihen satsattiin ehkä enemmän kuin muutoin olisi tehty. Näyttely
oli kuitenkin mainio esimerkki siitä, mihin viestinnässä voidaan ja kannattaa pyrkiä.
Bulletiini (kaksi kirjoittajaa)
Bulletiini on suurelle yleisölle jaettava paperi, ensi alkuun taitettu A3 tai
enintään muutamasivuinen ajankohtaisuuksista raportoiva kevytkuosinen
painotuote.
Bulletiinin tärkeitä ominaisuuksia ja sisältöjä ovat:
- bulletiini puhuttelee suurta yleisöä ja on helposti luettava,
- erityisesti se suuntautuu nykyistä jäsenkuntaa nuorempia ikäryhmiä
kohti
- se on tuore ja nuorekas kannanotto oululaisten luontoympäristön
tilaan,
- se esittelee luontoharrastusmahdollisuuksia ja
luontoharrastusyhteisön, OLSYn
- bulletiini tarjoaa kanavan ajankohtaisten ympäristöasioiden
esiinnostolle,
- se avaa väylän luontoharrastukseen ja luonnon tuntemiseen: se on
ympäristökasvatuksen väline,
- se palvelee jäsenhankintaa
- bulletiini on uuden OLSY-mielikuvan tärkeä rakenneosa
- bulletiini pyrkii löytämään uuden ilmaisumuodon; se ei ole norppaperinteinen julkaisu
- lukijaprofiili: nuori, alle keski-ikäinen kaupunkilainen, joka ei
harrasta luontoa (norppien tavoin) ja jonka suhde luontoon on
heikko
Jos Bulletiinin viesti ei mene perille ja jos sitä ei esillepanopaikoista oteta,
bulletiinia ei tehdä.
OLSY julkaisi marraskussa ensimmäisen numeron ajankohtaisesta
uutislehdestä - luonto-lööppi-sanomat. Ilmaista lehteä jaetaan
kiinnostuneille kauppoihin, kirjastoihin, kahviloihin ja oppilaitoksiin
näkyvästi sijoitettavien lehtilaatikoiden kautta. Lehden tarkoitus on
käsitellä paikallisia ympäristöasioita ja luontoharrastusmahdollisuuksia
nuorekkaasti luonnonsuojeluväkeen kuulumattomalle porukalle.

Ilmoituslaatikot ja ilmoitustaulut
Ilmoituslaatikoita käytetään yleisesitteen, retkiohjelmien, bulletiinin ja
liiton jäsenesitteen jakelupaikkoina sekä myös muun tarvittavan
materiaalin jakeluun.

Viestintävälineitä olivat mm: oma puhelinvaihde (matkapuhelin), kotisivut
ja sähköpostilistat (OLSY-lista, Retkikerho-lista). Teimme esittelytilaisuuksiin ja retkille A6-kokoisen ajankohtaisesitteen ja käytimme ihmisten
esittelypisteeseen houkuttelemiseen apunamme erilaisia pelejä ja
visailuja. Bussiretkien mainontaan teimme A3-kokoisia julisteita ja
julkaisimme mainoksia Oulu-lehdessä. Esittelytilaisuuksissa”Löydä luonto”
–esittelytaulua.
OLSYllä on ilmoitustaulut Kauppahallin Vassuska-myymälässä ja Oulun
luontokaupassa.
2. Viheraluetyö
(kaksi kirjoittajaa)
METSO-retki Haukiputaalle
Toukokuussa järjestettiin yhdistetty koulutus- ja luontoretki Haukiputaan
Halosenniemeen. Metsäkeskuksen edustajat kertoivat meille METSOohjelman merestä metsäksi hankkeesta ja muusta metsätalouden
luonnonhoidosta. Retken tavoitteita olivat retkeilynautinnon lisäksi: A)
lisätä osallistujien tietoa ja kiinnostusta metsien suojelusta B) suhteiden
ylläpito sidosryhmiin.
Pateniemen ympäristötyöryhmä
Pateniemen suuralueen alueellisen yhteistyöryhmän yhteyteen päätettiin
perustaa ympäristötyöryhmä. OLSY oli aloitteen tekijä.
Ympäristötyöryhmän tarkoitus on osallistaa asukkaita oman lähiluontonsa
hoidon suunnitteluun. Yhteistyötahoja hankkeessa ovat kaupungin
lähidemokratian sekä metsien ja viheralueiden hoidosta vastaavat
työntekijät.
Sanginjoki
Oulun kaupunki keräsi vuoden aikana taustamateriaalia Sanginjoen
ulkometsän hoitosuunnitelman laatimista varten. Esitystä
hoitoperiaatteista valmisteltiin kaupungin virkamiesten työryhmässä,
jonka työtä ohjasi laajapohjainen ohjausrthmä, jossa OLSY:llä myös oli
edustus. Suunnittelun taustalla oli luontojärjestöjen ehdotus
kansallispuistotasoisen suojelualueen perustamisesta Sanginjoelle.
Lähiluontoalueiden asukastyö
Neuvottelimme ja kävimme maastokäynnein tutustumassa Annanpuiston
lähiluontoalueeseen, jonka käytöstä oli tarkoitus tehdä ympäristösosiologinen tutkimus. Tutkimusta ei vielä tehty, vaan työ siirtyi seuraavalle
vuodelle.

Kaakkurin-Metsokankaan asukastyön tiimoilta neuvottelimme kaupungin
kanssa ja kävimme päiväkodissa esittelemässä lasten vanhemmille
OLSYn toimintaa ja erityisesti luontokerhojen toimintaa. Tavoitimme
”uudisasukkaat” päiväkodilla ja keräsimme yhteydenottoja varten nimiä.
Jatkamme asukkaiden ja kaupungin kanssa Metsokankaan lähiluonnon
suunnittelua ja koetamme saada asukkaat kiinnostumaan lähiluonnostaan
ja sen hoidosta.
3. Luonnonhoitotöiden ohjausryhmä
OLSY oli edelleen mukana luonnonhoitotöiden ohjausryhmässä.
4. Luonnonhoitotyöt
Hietasaaren hoitoniittyjen hoitotavoitteena on saada aikaiseksi
kaupunkilaisten käyttöön ja ympäristökasvatustarkoituksiin edustava
kulttuuriluontokohde. Oulun kaupunki maksaa hoitotöistä korvausta,
minkä vuoksi Hietasaaren luonnonhoitotyöt auttavat OLSYn toiminnan
rahoitusta.
Monet retkikerhon jäsenet osallistuivat luonnonhoitotöihin yhdistyksemme
aktiivien lisäksi.
Teimme luonnonhoitotöitä, talkoilimme, Hietasaaren hoitoniittyjen lisäksi
Kiimingin Haaraojalla sekä Iin Nybyn tilalla PPLSPn järjestämissä
talkoissa.
5. OLSY vietti 30-vuotisjuhlia (kaksi kirjoittajaa)
Juhlavuosi tarjosi erinomaisen tilaisuuden yhdistyksen esittelyyn suurelle yleisölle
sekä oman toimija- ja jäsenkunnan voimaannuttamiseen ja aktivoimiseen. Varsinkin
jäseniltä saadun palautteen mukaan juhlat onnistuivat erinomaisesti.
OLSY vietti 30-vuotisjuhliaan yhdessä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin
kanssa. Juhlavuoden valmistelu oli aloitettu jo edellisen vuoden puolella keräämällä
vanhoilta luonnonsuojeluaktiiveilta tietoa ja muisteluksia yhdistyksen historiasta.
30-vuotisjuhlat pidettiin tammikuun lopulla. Ystäviä ja tuttuja, vieraita niin
naapuriyhdistyksistä kuin erilaisista sidosryhmistä kestittiin kokonainen päivä. Nukulla
järjestettyyn päivätilaisuuteen oli kutsuttu mm. kaupunginvaltuutettuja: kahvi- ja
voileipäkakkujen ja muun herkuttelun lisäksi nautittiin Soiva Siili –duon musisoinnista
ja vanhojen ja uusien tuttujen seurasta. Nuku oli koristelu lahopuin ja kivin, ja
tunnelma oli kaikin puolin lämmin ja hyvä. Viimehetkellä valmistunut 30vuotismultimediaesitys oli myös Nukulla nähtävillä.
Juhlat jatkuivat illalla Raatissa NNKY:n talolla. Iltatilaisuuteen kokoontui
juhlaväkeä ympäri maakuntaa ja nytpä vasta jälleennäkemisen riemua
riittikin. Ystävien seurassa on aina mukavaa ja tuona iltana heitä oli
paikalla toistasataa. Illan ohjelmaan sisältyi tervehdyksiä, liiton
puheenjohtajan pitämä mieliin painuva puhe, tanssimusiikkia soittava
bändi ja laitettiinpa siellä jalallakin koreasti pikkutunneille asti. Aktiivit ja
retkikerholaiset järjestivät juhlaväelle runsaat ja herkulliset ruoat, mistä
muistamme olla kiitollisia heille ainakin seuraavat 30 vuotta.
Täytekakullakin oli mittaa toista metriä.

6. Retkikerho ja luontoretket
Retkikerhon jäsenmäärä kasvoi 230:een. Kiinnostus Retkikerhoa kohtaan
kasvoi niinikään. Luontoharrastuksesta kasvaa rakkaus luontoon ja
edelleen halu suojella luontoa. Tämä tavoite oli Retkikerhon toiminnan
ohjenuorana. Aktiiveille Retkikerhon toiminta tarjosi mahdolllisuuden
ihmisten tapaamiseen ja kiinnostuksen herättämiseen luonnonsuojelua
kohtaan. Voimmekin sanoa kerhon jäseniltä saadun palautteen
perusteella, että Retkikerhon tavoitteet toteutuivat hyvin.
1 Retket
Retkitarjonta oli monipuolista. Uutena retkimuotona esiteltiin kasviretket,
joita varten Retkikerholaiset perustivat kasviryhmän. Kasviryhmä retkeili
kahdeksan kertaa toukokuusta syyskuuhun, jolloin Villa Pukkilassa
järjestettiin retkikauden päätteeksi leikkimielinen kasvitentti. Retki
Tankarin saareen keräsi 35 osanottajaa ja muillekin retkille ilmoittautui
useimmiten vähintään 15 retkeilijää.
2 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.
3 Muuta
Retkikerhon postituslistan päivitys tapahtuu Helsingissä, mikä aiheutti
jonkinverran viivästymistä ja hankaluutta listan ylläpidossa.
Retkille saatiin omien aktiivien oppaiden lisäksi tarpeen mukaan muita
oppaita, kuten Esko Saari, Esa Aalto, Merja Ylönen, Pekka Lankinen, Esko
Strömmer, Jukka Piispanen ja Erkki Vilpa.
Retkikerholaisia oli mukana luonnonhoitotöissä Hietasaaren hoitoniityillä
sekä Haaraojalla, Pyhäjoella ja Nybyssä.
OLSYn aktiivit suunnittelivat kerhon ohjelman yhdessä kerholaisten
kanssa.

7. Kauppaesittelyt
Esittelimme toimintaamme K-marketeissa ja Euromarketeissa muutaman
kerran. Keväällä olimme mukana Euromarkettien Ykkös-bonus –
tapahtumassa, jossa koetimme saada ihmisiä lahjoittamaan
ostosbonuksensa luonnonsuojeluliitolle.

Kauppaesittelyt on tehokas tapa uusien kontaktien saamiseen ja
toiminnan esittelyyn. Tavallisesti esittelyssä on kaksi henkilöä. Esittelyn
varustus: esittelytaulu, pöytä, näyttöpääte, arpakuutioita ja
lintupelikortteja tms. kohtaamisen ilmapiiriä vapauttavia ”leikkivälineitä”.
Asiakkaita houkutellaan esim. heittämään arpaa ja vastaamaan
luontoaiheiseen tietovisaan, jossa on palkintona makeisia. Kun asiakas on
saatu keskustelemaan, kontaktia voidaan syventää luonto- ja
luonnonsuojeluaiheisin keskusteluin.
8. Perheluontokerhot
Perheluontokerhojen tavoitteena on saada lapset ja vanhemmat harrastamaan
luontoa yhdessä. Ympäristökasvatustavoitteiden lisäksi odotamme
perheluontokerhojen kautta saavamme Oulun luonnonsuojeluyhdistykseen uusia
jäseniä.
OLSYn kolmen perheluontokerhon – Honkaoravat, Kaijonharju, Meriheinä - toiminta
ei ollut yhtä aktiivista kuin edellisenä vuonna. Koetimme käynnistää
perheluontokerhoja Simpsin päiväkodissa ja Mäntylässä. Mäntylässä perustettiin
syksyllä Mäntypistiäisten luontokerho.
Perheluontokerhot järjestivät omien retkien lisäksi myös retken Ranuan eläinpuistoon
ja yhteisen leiripäivän Koppanan leirikeskuksessa.
9. Olsyn esittely oppilaitoksissa (kaksi kirjoittajaa)
Kokeilimme lopultakin Olsyn toiminnan esittelyä oppilaitoksissa. Kalle Hellström ja
Leena Inkala olivat 18.5. Oulun Normaalikoulun yläluokkien ympäristöteemapäivänä
kertomassa luonnonsuojelusta 7-9-luokkalaisille. Kalle ja Leena olivat laatineet
PowerPoint-esityksen, jossa lähinnä herättelevien kuvien avulla pyrittiin kiinnittämään
nuorten huomio ympäristöasioihin. Noin 15 minuutin mittainen esitys vedettiin läpi 7
ryhmälle. Oppilaat keskittyivät yllättävän hyvin kuuntelemaan esitystä ja
kommentoivatkin asioita varsinkin Leenan kysymysten herätteleminä. Yläkouluikäiset
eivät ehkä ole tulossa juuri nyt aktiivitoimijoiksemme, mutta he tuntuvat tiedostavan
ympäristöasioita ja tämä ikävaihe on tärkeä oman identiteetin ja
käyttäytymistottumusten muodostumisessa.
Syksyllä teimme kolme esittelyä Oulun yliopiston opiskelijoille. Biologian fukseille
esittäydyimme 20.9. Paikalle tuli n. 15 opiskelijaa ja lähes kaikki olivat kiinnostuneita
toiminnastamme (halusivat yhteydenottoa). Kasvatustieteen opiskelijoille (heidän
biologain kurssinsa yhteydessä, n. 15 hlöä) esittäydyttiin 6.10. ja varhaiskasvatuksen
isolle opiskelijaryhmälle (n. 25 hlöä) 9.10. Esittelyissä mukana olivat Hannu, Saara S.
ja Kalle. Ensin tarjosimme pullakahvit, sitten kerroimme SLL:stä ja Olsyn toiminnasta
PowerPoint-esityksen avulla. Kasvatustieteilijöiden kanssa ehdittiin myös keskustella
mm. pahimmista ympäristöongelmista, muissa esittelyissä aika oli rajallisempi.
Vastaanotto opiskelijoiden keskuudessa oli myönteinen, mutta heidän saaminen
mukaan toimintaan vaatisi jatkotyöstöä, esim. henkilökohtaisia yhteydenottoja.
OLSY kävi esittelemässä toimintaansa myös OAMK:n tekniikan ja kulttuurin yksikössä
Kaukovainiolla, ympäristöaiheisen luentopäivän yhteydessä. Tilaisuuden järjestelyjen
vuoksi, esittelyn tavoitteet eivät toteutuneet.

10. Helsy:n vierailu
Paikallisyhdistysten ja kentän toiminnan aktivointiin tähtäävä OLSYn ja HELSYn
yhteistyö jatkui.
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen vastavierailu Ouluun toteutui 23.-24.9.
Erinäisten esteiden takia Helsystä tuli lopulta vain 3 henkilöä, puheenjohtaja Antti
Tanskanen Sakari-poikansa kanssa ja Helsyn työntekijä Kaisa Hauru. Olsyläisistä
heitä tapasi viikonlopun aikana kymmenkunta henkilöä. Aluksi Hannu ja Ilmari veivät
vieraat aamupalalle kauppahalliin. Sitten vieraat saivat oululaiseen tapaan pyörät
alleen. Koskitieltä lähdimme kohti Liminganlahtea aurinkoisen ja lämpimän (+15ºC)
sään saattelemana. Kävimme lintuja tarkkailemassa mm. Limingan Virkkulassa ja
Lumijoen Sannanlahdella. Harvinaisuuksia ei näkynyt, mutta hieno sää ja raikas ilma
hellivät retkeläisiä. Tämän jälkeen palasimme Koskitielle Hannun, Suzyn ja Lucian
luo, jossa nautimme päivälliseksi Suzyn laittamaa herkullista intialaista ruokaa. Iltaa
viettämään menimme Meri-Eläkeläisten talolle Hietasaareen. Lämmitimme saunan.
Ilta oli niin lämmin, että istuimme ulkona mm. luontoaiheisia lauluja Saaran
kokoamasta vihkosta laulaen. Vieraat majoittuivat mökkiin Nallikarin leirintäalueella.
Sunnuntaina kiersimme pyörillä Oulujoen suistossa. Ennen kotimatkaa vieraat saivat
vielä lohikeittoa. Kolmen maissa iltapäivällä hyvästelimme vieraat ja kiitimme
mukavasta viikonlopusta. Uusia ajatuksia oli varmasti herännyt puolin ja toisin.
Helsyn toimintatavat ovat ehkä perinteisemmät kuin Olsyn ja vieraat kyselivätkin
mm. miten olemme saaneet Retkikerhoon paljon jäseniä.

11. Löydä luonnollinen harrastus
Oululaisten luontojärjestöjen jo perinteeksi muodostunut (7:s kerta) kevättempaus
järjestettiin Hupisaarten puistossa sunnuntaina 28.5. Tapahtuman toteuttajina oli 9
oululaista järjestöä. Tapahtumaa suunniteltiin yhdessä 3.5. kahvila Tuomenkukassa
ja banderolleja maalattiin Villa Pukkilassa 14.5. Palautepalaveri pidettiin niinikään
Villa Pukkilassa 8.6. Koleahko sää, joka muuttui tiuhkusateeksi tapahtuman
puolivälissä karsi kävijöitä, mutta paikalle tulleet pitivät kokemastaan. Kävijöitä oli
arviolta 100. Kävijät saattoivat tutustua mm. trangian kokoamiseen,
lintuharrastukseen, veistää kaarnaveneen sekä tunnistaa puulajeja, lintujen ääniä ja
eläinten jälkiä. Näppärät koululaiset saivat matkaan myös itse vuollun pajupillin ja
keräyspaperista askarrelun linnun. Partiolaisilla oli kiperiä kysymyksiä tehtäväpolulla
ja perheen pienimmät pääsivät poniajelulle. Aiemmista vuosista poiketen Olsy hoiti
lähes yksin käytännön järjestelyt. Ne sujuivat rutiinilla ja muut järjestöt saattoivat
panostaa omien tehtäväpisteidensä suunnitteluun. Tapahtuma on kaikille osallistuville
järjestöille mieluinen, mutta alkuperäinen idea lisätä yleensäkin järjestöjen välistä
yhteistyötä ei ole ehkä kovin hyvin toteutunut. Ehkä kaikilla on riittävästi puuhaa
omissa ympyröissään tapahtuman ulkopuolisina aikoina.
12. Pohjoisten piirien tapaaminen
Kolmen pohjoisen luonnonsuojelupiirin kevättapaaminen järjestettiin 8.-9.4. Kuhmon
Vartiuksessa Wild Brown Bear- luontomatkailuyrityksen tiloissa. Olsyläiset vuokrasivat
pikkubussin ja Kuhmoon lähti 7 aikuista ja 2 lasta. Kokouksessa oli n. 60 osallistujaa

ympäri Pohjois-Suomen. Tapaamisen aluksi kuultiin Sotkamon Talvivaaraan
suunnitellusta nikkelikaivoksesta. Sitten Ari Sääski ja Seppo Ronkainen kertoivat
suurpedoista luontomatkailuyrittäjän ja tutkijan näkökulmasta. Tämän jälkeen
porukka jakautui kahtia, osa lähti yöksi karhujentarkkailukojulle ja osa jäi viettämään
iltaa sisätiloihin. Ajankohta oli liian varhainen karhujen näkemiseen, mutta piilokojulla
vietetty yö oli mielenkiintoinen elämys. Sunnuntaina SLL:n keskustoimiston ihmiset
kertoivat ajankohtaisista ympäristöasioista, Jaana Marttila vesiensuojelusta ja Harri
Hölttä metsäasioista. Lopuksi pidettiin piirin kevätkokous. Kotimatkalla poikkesimme
vielä Kuhmon suupetokeskus Petolassa, jossa näimme petoaiheisen filmin ja
katsoimme läpi näyttelyn. Reissu oli antoisa, mutta kuulumisten vaihto ja seurustelu
jäivät kojulla olleilta turhan vähiin.
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 440 €:n korvauksen Hietasaaren kulttuuriniittyjen
(Pauhapolun ja Puomitien niityt) hoidosta.
Toimintavuonna oli 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 2006 jäsenmäärä oli 659 (jäsenlistaus 1.12.2006). Jäsenmäärä
kasvoi edellisestä vuodesta 77 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 Kuhmossa 8. - 9.4.
OLSYn toimi jäsentensä kautta PPLSP:n hallituksessa ja työvaliokunnassa.
Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2006 Hannu Karvonen, Saara
Manninen, Ilmari Juutilainen, Saara Salmela, Hallitus kokoontui vuoden
2006 aikana kerran. Toiminta ei ollut kuitenkaan sidottu
hallitustyöskentelyyn, vaan mukana oli aktiiveja hallituksen ulkopuolelta
ja toimintaa suunniteltiin kymmenissä vapaamuotoisissa tapaamisissa.

Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat - lähinnä kokoustilat - olivat
Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa kesäkuuhun asti, minkä
jälkeen OLSYllä ei ole ollut toimitiloja.
Liitteet: toimintakalenterin tapahtumaluettelo, Retkikerhon retkiohjelma
Oulussa 27.3.07
OLSYn hallitus

