Oulun luonnonsuojeluyhdi"rys

11.

TOIMINTAKERTOMUS 1999
1.

Yleistä

Vuosi 1999 o1i Oulun luonnonsuojeluyhdistys (Olsy) ry:n 25. toinljntavuosi. Yhdistyksen tarkoitus
on edistää ja ylläpitää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä -harrastusta toimialueellaan eli Oulun
kaupungissa. Tarkoituksen toteutlamiseksi yhdistys järjesti erilaisia luonto- ja ynpäristöaiheisia
retkiä ja tapahtumia sekä otti kantaa toimialansa piiriin kuuluviin hankkeisiin ja asioihin. Vuoden
teemoja olivat nrm. kaupunl<iekologia, Oulujoen suiston tulevaisuus ja kansallinen
kaupullkipuistohanke.
2. Taious

Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksuosuuksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton 130 mk:n (vars.
jäsenet) ja 40 mt:n (peihejäs.) jäsenmaksusta paikallisyhdistys Olsyrn osuus oli 30 mk varsinaisilta
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perhejäseniltä.

3. Jäsenistö

oli 634 (jäsenlistaus

1.12.1999). Näistä 601 oli (em.
päivämäiirä:in mermessä jäsenmaksunsa naksaneita) vaninaisia sekä 33 perhejäsentä. Lisliksi
yhdistyksen listauksessa oli 5i varsinaista ja 4 perhejäsentä, jotka eivät olleet maksal1eet
jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nämä jäsenet on katsottava eronneiksi, koska he

Vuoden 1999 \,irallinen jäsenmäärä

eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 1.12.1999 mennessä.
4. Yleiskokoukset

Yhdistyksen varsinainen kevätkokous pidettiin kahdessa osassa. Helmikuun 27. päivtuä Nuoriso-ja
kulttuuritalon (NUKU) neuvotteluhuone 1:ssä pidetyn kokoukson yhteydessä biol. yo Petd Suorsa
kertoi Koillismaan liito-omvaseuarmasta. Tilinpäätös jätcttiin h]'v?iks),ttäv:iksi ylimäitäiseen
yleiskokoukseen Osuuskunta Ekorahan osuusmaksussa ja Vuotoksen naaomaisuudessa olleen
sekaannuksen takia. Kokoukseen osallistui 13 henkilöä. Jatkokevätkokous pidettiin 24.3.
Luonnonsuojelukeskuksella (Kajaaninkatu l3). Läsnä oli 6 henkilöä. Sä:intömääräiset asiat
käsiteltiin loppuun ja valittiin \.uoden 1998 ympäristötekij:iksi sanomalehti Kalevan toimittaja
Marliku Heikkilä. Slyskokous pidettiin 23.10. Mafttalassa. Ennen kokousasioita FT, aate- ja
oppihistorian dosentti Maria Suutala kerloi ihmisen luontosuhteen kehityksestä viimeisen 400
vuoden aikana otsrkolla "Ekofilasofiaa rakkaudesta luontoon". Hdr,e^ miehensä Emst HellerSuutala kertoi luonnonsuojelusla Saksassa. Kokouksessa oli läsnä henkiiöä (esitelmän ajan 13
henkilöä).
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5. Hallitus

Yhdistyksen hallituksen nuodostivat vuonna 1999 Sampsa Aio, Kali Heikkilä-Huhta (Hyryn taloja niittla'astaava), Kalle Hellström (puheenjohtaja, piiri-, posti- ja niittyvastaava), Leena Inkala
(narkkinointivastaal'a), Jouko Inleröinen (varapuheenjohtaja), Hannu Kafr'onen (Hyq,n talovastaava), Jari Pemu, Marita Puiklonen (sähköviestintävastaava), Riitta Ryömä (sihteeri) ja Kimno

Soppela (retkivastaava). Hallitus kokoontui vuoden 1999 aikana virallisesti 6 ketla,, (2'7.1., 2'1.2.,
21.3., 14.1.,27.9.
1.11.). Epävirallisia palavereja pidettiin 6.5. Hannun luona, 24.5.
luonnonsuojelukeskuksella sekä 9.6. ja 1.9. HFyn talolla. Imago- ja nettityöryhmät kokoontuivat
loppuvuodesta.
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6.

Toimitilat

olivat Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu i3tssa. Lisäksi
yleisötilaisuuksiajii{estettiin Nuoriso-ja kulttuuritalolla, H}'D'n talolla sekä Mafitalassa.

Yhdistyksen toimitilal

7.

Retketja talkoot

Olsy jii4esti vuonna 1999 jäsenilleen ja muille kiinnostuneille seuraavat retket tai talkoot: pöllörctki
(13.3.), hanhiretki Liminganlahdelle (24.4.), retki Kempeleenlahden luonnonsuojelualueelle (27.5.),
niittotalkoot Iin Olhavan Nybyssä (5.-6.8.), niittotalkoot Kiimingin Haaraojan niityllä (14.8.),
sieniretki (4.9.), risunpoltto- ja niittotalkoot Olhavalla (25.9.), joutsenretki Hailuotoon (9.10.) ja
kaamosretki Rokuan kansallispuistoon 7.11. Osa retkistä ja taikoista jiidestettiin yhdessä PPLSP:n,
lin )'rnp äristöyhdistyksen j a Oulun Sienisewan kanssa.
8.

Nälttel)t,

messut ja tapahtumat

Olsy osallistui SLL:n valtakunnalliseer kirjastoviikkoon pääkidastolla 6.-10.4. Hallituksen jäseniä
piiirysti kidastolla pitkin viikkoa. Viikon yhteydessäjärjestetty),n kyselyld saatiin n. 100 vastausta.
Mikko Tuononen keftoi luomurakentamisesta Steinerkoululla 23.4. Olsystä kuunteiemassa olivat
Kati Heikkilä-Huhta, Hannu Karvonen, Suzy M'Ansh ja Kalle Hellström. Kalle Hellström osallistui
teknisessä keskuksessa 29.4. järjestettlTn neuvotteluun Oulun kaupungin metsien hoito- ja
kä)-ttösuunnitelmaan liittyen. Leena Inl<ala, Kalle Hellström ja Kyösti Heimonen luovuttivat
Ympiidstötekijä 1998- tunnustuksen Markku Heikkilälle Kalevassa 4.5. Koulujen ala-asteille
suunnattu luontoaiheinen piirustuskilpatlrr "Katsele, kuwltele kerättd" jäjestettiin huhtitoukokuussa. Kilpailuun tuii töitä vain Pöllönkanl(aan ala-asteen ,lluokalta. Kolme työtä palkittiin

pienin palkimoin. Olsy jäijesti yhdessä Oulun kaupungin suistotyörylm:in kanssa
kaupunkiekologiasemlnaain 22.9- kar.rpungintaion valluustosalissa. Otsikkonå oli "Tarvitseeko
Otrlu lcaupunkielcologlaa?". Tilaisuudessa puhuivat ylitfikastaja Jukka-Pekka Flander
ynpäristöministeriöslä, tutkija Peftti Ranta Helsingin yliopistosta, suojelubiologi Ari Rajasiirkkä
Metsähallituksen Oulun yksiköstä sekä kaupungininsinööd Matti Räinä ja yleiskaava-arkkitehti
Kristiina Anttonen Oulun kaupungilta. Tilaisuudessa oli n. 50 kuulijaa. Flander kävi kesällä (30.6.)
tutustumassa Oulun mahdolliseen kansalliseen kaupuntipLristoalueeseen. Esittelij:inä oli
suistotyöryhmän sihteeri Kirsli Junltila. Mukana olsystä oli Kalle Hellström. Olsy osallistlri
kaupungintiiastossa 4.- 17.10. jäjesteltyihrn Kuluta ja ktiytä kesttivdsti- teemaviikkoihin omalla
esittelypöydäl1ä. Pikkujoulua vietettiin Hyryn talolia 12.12. Leena Inlala näytti kuvia Itikairasta ja
Kalle Hellström mm. Vuotos-soudusta ia Kasvistorvhmän retkiltä Rovaniemen maalaiskunnasta
kesältä 1999.
9. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot

Yhdistys jätti muistutuksen kaupunginhallitukselle 28.1. Limingantullissa sijaitsevar Adnan tontin
asemakaavamuutoksesta. Adna avasi tontilla päivittäistavaraiiikkeen ennenloin asialle oli lupaa.
Tontilla ei asenakaavassa ollut alunperin sallittu päivittäistavaramy)'ntiä. Maaliskuussa jätettii11

)rnpfistöministeriöön valitus kaupungin päätöksestä Arina-asiassa. Vielä 510 jätett1ln
ympfistöministe öön vastaselitys kaupunginvaltuuston päätöksestä. Oulun viheraluejärjestelmä1
tavoitesuunnitelmasta jätettiin lausunto kaupunginhallitukselle 15 3. Tekniselle lautakunnalle
jälettiin lausunto 21.5. Oulun kauprmgin mctsien hoito- ia kä)'ttösuunnitelnasta. Hietasaalen
puolesta laadittiin mielipidekirjoitus Kalevaan 23.5., koska yleiskaavatyössä alueelle esitettiin 1000
asunnon mahdollista sijoittamista. Tekniselle lautakunnalle jätettiin nujstutus Hietasaaren
asemakaavaan liittyen yhdessä Steinerkoulun kanssa 2'1.5. Asia koski pyörätien vetiimistä Hlryn
talon pihan poikki. Päätöksestä valitettiin ]mptuistöministeriöön 1.12 (Steinerkoulu ei mukana).
10. Tiedotus

Jäsenille postitettiin jäsentirje kaksi kefiaa, 15.2. jn 29.9.1999. Ilmoituslehtinä kä)tettiin myös
Kalevaaja Luomonsuojelijaa. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös sähköpostin kauttå n 50rlle
olsy@oulu.h-listan jäsenelle. Luonnonsuojeluliiton sivuille (httpr//r'ww sll.fi/) toimitettiin mm
mpofiti kaupunliekologiaseminaarista. S)l'skokouksen yhteydessä
lausunnot, valitukset
kokeiltiin tiedottamista paikallismdiossa.
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11.

Muu toiminla

Yhdistyksella oli hoitoniitty yhteistyössä Kiiminkien lsyrn kanssa Kiimingin Haaraojalla Hoitoa
j atketaan edelleen.

Yhdistys oli mukana osuuskunta Pystyhirren (Hy4'n taio) toiminnassa osuuskunnan vuosikokous
o1i 13.5. (mukana Kati Heikkilä-Huhta ja Hannu Kan'onen). Kesän aikana talolla oli avoimet ovet
tiistai-iltaisin. Suuniiteltu ulkomaalaus siirtyi kesälle 2000 talkooväen vähäisyyden moksi
Allna Järyilehto laati malaaskuussa kyselyn Reilun kaupan kahvit] markkinatilanteesta ja kuluttajien
asenteesta sitä kohtaan Oulussa. Anna haastatteli kuluttajia, yrityksiä ja laitoksia aiheesta. Kysel)'n
toteuttivat loppuun Steinerkoulun oppilaat Kati Heikkilä-Huhdan johdolla.
Kalle Hellström osallistui olsyr edustajana Rumole-työryhmäiin, jonta tarkoituksena oli toinia
asiantuntijaelimenä kaupungill ympäristövirastol1e, joka valmisteli EUrn Rumore-yhteistyöprojektin
puitteissa opetuspakettia kouluille neluasioista. Työryhmä kokoontui lukuisia kertoja vuoden
aikana.

Olsy antoi oikeuden Helena Tiihoselle ajaa Vuotos-alueella .sijaitsevien pienten määräalojen

yhdist?inistä. Olsy omistaa Pelkosemiemen Keminsaarilla 500 m'ln määräalan
Olsy:llä on seuraavat osakkuudet, osakkeet ja omistukset: Vuotoksen Voima Oy (300 mk),
Osuuskunta Ekoråha (2 x 500 mk), Lunituuli Oy (1250 mk), Osuuskunta Pystyhirsi (:Hyryn talo'
maapalsta Vuotos-alueella,
200 mk), Kurkihirsi- osuuskutulan osakkuLrs (500 mk)
Pelkosenniemen Keminsaarilla (2500 n*).
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12. Yhteistyö muiden yhdistysten j

a

j äIj estöjen kanssa

Yhteistyötä tehtiin SLL:n, PPLSPin, lin ympfistöyhdistyksen, Kiiminkien lsy:n, Oulun
Steinerkoulun, Oulun kaupungin, Oulun Sieniseuran, Pohjois-Pohjanmaan Lintutjeteellisen
Yhdistyksen ja Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin (Possu) kanssa

