Oulun Luonnonsuoj eluyhdistys ry.

TOIMINTAKERTOMUS

1998

1. Yleistä

Vuosi 1998 oli Oulun Luonnonsuojeluyhdistys (OLSY) ry:n 24. toimintavuosi.
Yhclistyksen talkoitus on edistää.ja ylläpitää luonnon-.ja ympär'istönsuojelua sekä harrastusta toirrialuccilaan
Ouhur kaupungissa. länlän tarkoituksen
totcuttamiscksi yhdistysj jesti erilaisia luorto-ja ympäristörctkili ja tal alitumia sel(ä
otti kantaa erilaisiin toimii,rlansa piiriin kuuluviin hankkcisiin. Vuoclen teeliaia oli
SJ-L.n 60- vuotisjul' avuosi ja lähiluonlo- Lähiluontoa tchtiin tunretuksi n]m.
iär:jestämä11ä lukrdsia retkiä.

eli

2. Tnlous

Yhdistyksen talous peruslui jäsenmalisLrosuuksiin. Suomcn l-uonnonsuojeluliiton 130
lnk:n (vars. jäsenet) ja 40 n1k:n (perhejäs.) jäsermaksusta paikallisyhdistys OLSY:11
osr.lls o1i 30 mk varsinaisiltaja 10 n* perhejäsenilt:i.
3. Jäscnistö

Vuoden 1998 virallinen.jäsenmäärä oli 621 (äsenlistaus i0.11.1998). Näistä 589 oli
(em. päivämäiirään menncssä jäscrmaksunsa rnaksaneita) varsinaisia jäseniä seid 32
perhejäsentzi. Lisäksi yhdistykscn jäsenlistauksessa o1i 60 !afsinaista ja 4
perhejäsentä, jotka eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan. Yhdislyksen säiintitjen
nLLkaan naimai malszrmattomat jäsenet on katsottava eronr]eiksi, mikaili he eivät
maksaneet jäsenmaksuaan 1.12.1998 ]nelx1essä.
,1.

Yleiskokoukset

Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidetliin 28. hehnikuuta 1998 Nuodso- ja
kultturuitalon (NUKU) neuvotteluhuone l:ss:i. Ennen varsinaista kokousta N,larketta
Karl'ru Oulun kaupungin ympäristölirastosta l<ertoi Oulun ilman laadusta. Tilaisuuteen
osallistui 12 henkilöä. Varsinainen syyskokous pidcniin 20. lokakuuta 1998 myös
Nuoriso- ja kulttuuritalon NH 1:ssä. Ennen kokousasioita suunnittelija Sirkka Lehto
Oulun kaupungil suluxillelLrpah,eluista kedoi Oulun yleiskaivan 2010
tarkisluslyöstä. Läsnä oli 10 he[ki]öä. Varsinaisissa l(okouksissa kaisileltiiD
sää1tömääräiset asiat ja syyskokouksessa päätettiin lisiiksi ]hclistyksen siiäntöjen 8
"s
ja S I 1 nuuttamisesta.
5,

Ilallitus

Yhdistyksen hallltukscn muodostivat vuonna 1998 Kati Heikidlä-Huhta
(piirivastaava), Mirja Heiltkinen (\'arapuheenjohtaja). Kalle Llellström (sihteeri), Esa
HinijäNi (sähköposlivastaav.!), Leena Inkala. Maarit Kaukonen (alkuvuoden
postivastaava), Minna Korhonen. N4arita Puiklonen (puheenjohtaja), Itiitta Ryörnä ja

Kinrno Soppela (retkivastiLdva). Flallitus kokoontlri vuoderl 1998 ilikana viisi kertaa
(8.2., )8.2., 22.4., 16.9. (ei paiätösvalraincn) ja 1.1. 10.).
6.

Toimitilat

Yhdistyksen toimitilat olivat Luomonsuojelukeskuksessa. Kajaaninkatu 13:ssa.
Lisåksi yleisötilaisuuksiajädestettiinNLroriso,.ja I(r ttuulitalolla, Oulun L1seolla sekä
Hyryn lalolla Hietasaarcssa.
7. Retket

ja talkoot

Oulun Luonnonsuojcluyhdistls ry. jäjesti vuonna 1998 jäsenilleen .ja muille
l<iinnostuncille seuaavat retket tai talkoot: pöllöretki (13.3.), hanlir.etLi
Lininganlahdelle (2.5.). retki Kalimerlamnelle (21.5.), niittotalkoot Iin Olhavan
Nybyssä (24.- 25.6. .ja 27.28.7.), niittoialkoot Kiimingin I laaraojan niiryllä (27.6.),
pLlunhoitol(urssi Hyryn talolla (4.-5.7.), punamultatalkoot Hylyn talolla (15.8.),
kävelyretld tutustumaan N4ustasaafen ja Toppilan tulokaskasvejlin (31.8. ja 2.9.),
sicniletki yhdessä Oulun Sieniseuran kanssa Oulut Päivien yhtel'dcssä Sanginjoelle
(5.9.), risunpolttotalkoot Iin Oihavan N_vb,yssä (26.9.). jolLtseffetlii llailuoroon
Siikarrar kkinoiden aikaan (10.10.) ja loamosretki cli piklc.rjoulu Hyryn talolla (5.12.).
Osa retkistä ja talkoista jä4estettiin yhdessä PPI,SP:n. Liiminkien LSY:n. tin
ympairistöyhdistykscn, Oulun Sieniseurirnjl Hyryn talon osuuskunnan kanssa.
8.

Näyttelyt, messut ja tapahtumat

Aluepäällikiö Merja Ylönen veti Oulun Lyseolla 3.3.1998 Itämeren Agenda 21tilaisuuden, johon osallistui 5 henkilöä. Tuula Ketola Kelrhkovamrnaliitosta kertoi
ih't'tansaasteiden terveysvaikutr (sista L-vseolla 17.3.1998. Luontovalokuvaaja Jouni
Klinga csittcli diakuvia Oulun Lyseolla 22.4.1998. Tilaisuuteen osallistui t henkilöä.
Yhdist,vs m,vi Luonnonsuojelun tuld Oyin T-paitoja Ouiun -yliopistolla 6.-7.5.1998.
M)')'ntituloista tilitettiin 500 ml< Maakotka 2000-projektille. Yhdist)'kscn jäseniä
osallistui Pohjois-Pohjamraan Luonnonsuojclupiifin SLL:n 60- \'uotisjuhlavuoden
kuoniaksi järjestettyyn puLrtarhajuhlaan Ilyr.rn talolla 25.7.1998. trterja Ylönen, Esko
Saali ja Ka11e Hellström osallistuivat Oulun kaupungin teknisessä kcskuksessc
22.12.1998 järjestettyyn Oulujoen suiston kehiltiinistä polrtineesecn palaveriin.
9.

Aloitteet! lausunnot ja liannanotot

Yhdistys laati puheenr''uoron kaupullgii jtujestiimääu Kestti\iti kehiD)s ju Oulun
lleisko.trLt- seminaariin. Puheenr'rolon liti 19.3.1998 kaupungintalolla järjestetyssii
tilaisuudessa Kati Heild(ilä-Huhta. Yhdistys laati yhdessä KeLrhkovammaliitoo kaltssa
kcvää11ä ),1eisönosastoki{oitul(sen ilmansaastciden teNe,vsvirikutul(sista sanomalchti
Kalevaan. PPLSPTn ja Kestäviir:l Kehitylisen Scuran kanssa laadittiin Nuul<uusviil<on
Q.0.-24.4.) yhtc_vdessä aloite kaupungille \,fiäjätteisy)detä kaupungissa j.i{elet},issä

tilaisuuksissa. Yhclistys Iaaii lausunnoi Oulun seudun Virkistys- ja virpllaajanalLLeiden suunnitelnasta cli VIVA:sta lokakuussa 1998. N,larraskuussa 1998
laadittiin LuoDnonsuojelupiirin ja Pohjois-Pohjamtaan linlutieteellisen )'hdistlksen

l<anssa aloite kaupungin teknisellc kcskukselle Ilupisaartcn .ja Oulujoen suiston
lantojen raivauksen lopettaniseksi.

10. Tiedotus

läsenille postitettiin jäsenkirie kaksi kcrtaa, 16.2. .ja 30.9.1998. Ilmoituslehtinii
käytettiin myös Kalevaa.ja Luonnonsuojeli.jaa. Aiankohtaisista asioista ticdotcttiin
myös sähkiipostitse n. 40rlle olsy@ou1u.fi- listan jäscncllc. OI-SY ticdotti
toiminnastaan myös SLL:r] intemet-sivuilla (http:r$1\'w.sll.fi/). Esillä oli
tapahtumakalenteri toLrkokLlustil alkaenja loppuvuodesta laaalitut lausunnot/aloittcet.
11.

Muu toiminta

Yhdistykscllä

oli

hoitoniitty ,vhteist)'össä Kiiminkien LSYrn kanssa Kiimingin

Haalaojalla. Hoitoa jatketaan edelleen.
Yhdistys oli nrukana Osuusl<unta Hyryi talon toiminnassa. Osuuskunnan vuosikokous
oli 31.5.1998. Kestu aikana talolla o1i avoimet ovet tiistai-iltaisin.
OLSYTn orlristamasta 500 rn':n kokoisesta Pelkosennicmcn Keminsaarilla
-.-ti .cra.ra n,;;fialrslr r< rr..n reroilmoi.u:
Yhdistys hanlti uudelleen perustetusta Lumituuli Oy:stä yhden 1250 rnk:D arvoisen
osakl(een,

OLSYrllä oli seulaavat osakkuudet, osald(eet ja omistuksetr Vuotoksen Voin'ra Oy
(300 mk), Ekopankki (2 x 500 mk), Lurnituuli Oy (1250 rnk), osakkuus Ilyryn talon
osur.rskunnassa (200 mk), Kurkihirsi- osuuskunnan osakkuus (500 mk) ja maapaista
Vuotos- alueella, Pelkosenniemen Keninsaarilla (2500 mk).
12. Yhteistyö muiden yhdistlsten ja järjcstöjen kanssa

Yhtcjstyötä tehtiin SLL:n, PPLSP!r, ICiminkicn LSY:r'r. Iin ympäristöyhclislylisen,
Oulun Steincrl<oulun, Kestii\,aii Kehityksen seuran, Oulun kaupunein, Oulun
yliopiston biologian laitoksen. Keul (ovamn'taliitou, Oulun Sicniseuran ja PohjoisPol]ja maan Lintutieteellisen Yhdistlksen kanssa.

