Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2000
1. Yleistä
Vuosi 2000 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistys (OLSY) ry:n 26. toimintavuosi. Yhdistyksen
tarkoituksena on edistää
luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulun kaupungissa. Tämän
toteuttamiseksi yhdistys järjesti erilaisia retkiä, yleisötilaisuuksia ja otti kantaa ajankohtaisiin
ympäristöasioihin. Vuoden teemoja olivat edistää kansallisen kaupunkipuiston perustamista
Ouluun ja tehdä OLSY:ä entistä tunnetummaksi suurelle yleisölle ja päättäjille.
2. Talous
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksuosuuksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton 150 mk:n
(varsinaiset jäsenet) ja 50 mk:n (perhejäsenet) jäsenmaksusta paikallisyhdistys OLSY:n osuus oli
30 mk varsinaisilta ja 10 mk perhejäseniltä.
3. Jäsenistö
Vuoden 2000 virallinen jäsenmäärä oli 584 (jäsenlistaus 30.11.2000). Näistä 555 oli (em.
päivämäärään mennessä jäsenmaksunsa maksaneita) varsinaisia ja 29 perhejäsentä. Lisäksi
yhdistyksen listauksessa oli 50 varsinaista ja 3 perhejäsentä, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nämä jäsenet on katsottava eronneiksi, koska he
eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 1.12.2000 mennessä.
4. Yleiskokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 23.2.2000 Marttalassa. Ennen kokousasioita kaupungin
yleiskaava-arkkitehti Kristiina Anttonen kertoi Oulun yleiskaava 2020 rakennemalleista.
Tilaisuudessa oli läsnä 13 henkilöä (itse kokouksessa 12). Sääntömääräinen syyskokous pidettiin
31.10.2000 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Ennen kokousasioita pidettiin paneeli: ”Viihtyisän
ja kestävän asuinympäristön kehittäminen Oulussa”. Alustuksina kuultiin: Pekka Aalto,
Koskilinjat: Joukkoliikennekadun hyödyt ja haitat; Tapio Tuuttila, Pohjois-Pohjanmaan
ympäristökeskus: Viihtyvyys ja asuinympäristö; Marketta Karhu, Oulun kaupungin
ympäristövirasto: Järjestövaikuttamisen vaikuttavuus ympäristönsuojeluun ja Jouni Ponnikas,
Oulun yliopisto: Kestävän kehityksen tavoitteet ja ihmisten preferenssit. Paneelin puheenjohtajana
toimi Esko Saari. Paneelissa oli 19 kuulijaa ja itse kokouksessa 15 osallistujaa.
5. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2000 Sampsa Aro (sihteeri 31.8. alkaen), Kati
Heikkilä-Huhta, Kalle Hellström (puheenjohtaja), Leena Inkala, Jouko Inkeröinen
(varapuheenjohtaja), Lassi Kalleinen, Hannu Karvonen, Marita Komulainen, Saara Salmela
(jäsen 23.2. alkaen) ja Sanna Tolonen (sihteeri 1.8. asti). Hallitus kokoontui vuoden 2000 aikana

virallisesti viisi (5) kertaa: 26.1., 15.3., 26.4. (ei päätösvaltainen), 31.8. ja 25.10. Epävirallisia
palavereja pidettiin lukuisia keväällä mm. suistonäyttelyyn liittyen ja 20.6. suunniteltiin Hannun ja
Suzyn luona luonnonsuojelupiirin kesäharjoittelijalle Tarja Isokäännälle työohjelmaa. Tarja kertoi
aikaansaannoksistaan Hyryn talolla 13.7.
6. Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat olivat Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa. Lisäksi
yleisötilaisuuksia järjestettiin Marttalassa ja Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Hyryn talolla ja
yliopistolla pidettiin epävirallisia palavereja.
7. Retket ja talkoot
OLSY järjesti vuonna 2000 jäsenilleen ja muille kiinnostuneille seuraavat retket tai talkoot: retki
Ruskon kaatopaikalle Oulun Jätehuollon kutsusta (27.4.), Hanhiretki Liminganlahdelle (29.4.), Iin
Olhavan Nybyn niittotalkoot yhdessä piirin kanssa (4.-5.8.), niittotalkoot Kiimingin Haaraojalla
(19.8.), Sieniretki yhdessä Oulun sieniseuran kanssa (9.9., 2 bussia), Joutsenretki Hailuotoon
(7.10.) ja Kaamosretki Pilpasuon Pahalammen laavulle (9.12.).
8. Näyttelyt, messut ja tapahtumat
Luonnonsuojeluliitto lahjoitti Oulun kirjastoille Löytöretkiä lähiluontoon- kirjoja pääkirjastolla
27.1. järjestetyssä tilaisuudessa. Kirjat luovuttivat aluepäällikkö Merja Ylönen ja OLSY:n
puheenjohtaja Kalle Hellström. YLE:n alueradio haastatteli heitä oululaisesta lähiluonnosta. Hannu
Karvonen osallistui SLL:n järjestämälle Olemisen perusteet- kurssille Liminganlahden
luontokeskuksella 5.-6.2. OLSY maksoi hänen osallistumismaksunsa. Hannu sitoutui
perustamaan opintopiirin. Kalle Hellström osallistui 9.2. kaupungintalolla järjestettyyn
Merikosken tulvauoman suihkulähteiden uusimista koskeneeseen esittelytilaisuuteen. Sanna
Tolonen ja Kalle Hellström osallistuivat POHTO:ssa 1.3. järjestettyyn Hietasaaren hoito- ja
käyttösuunnitelman esittelytilaisuuteen. Lassi Kalleinen ja Kalle Hellström tutustuivat aineistoon
etukäteen Hannu Kemiläisen kanssa 3.2. Suunnittelukeskuksessa järjestetyssä palaverissa.
OLSY oli Nuukuusviikon järjestelyissä mukana. Saara Salmela ja Suzy McAnsh luovuttivat
Vuoden Ympäristötekijä-tunnustuksen viikon avajaisissa 12.4. Oulun Jätehuollolle. Yhdistys
järjesti pääkirjastolla kirjastoviikon 2.-6.5. Viikon avajaisissa julkistettiin posteri ”Oulujokisuisto
- oululaisten olohuone”, jolla pyrittiin vauhdittamaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista
Ouluun. Posterissa oli myös puiston rajausehdotus. Asia huomioitiin Kalevassa ja kahdella
radiokanavalla. Posteri oli esillä myös Johteenpookissa Hietasaaressa toukokuulta elokuun
lopulle, kahvila Pilvikirsikassa Hupisaarilla toukokuulta marraskuun loppuun, NUKU:ssa noin
kuukauden ajan syyskuussa ja Koivurannan kahvilassa Värtössä kesän ja syksyn. Leena Inkala
osallistui 10.5. Myllyojan koululla järjestettyyn Oulun yleiskaavaa koskevaan asukastilaisuuteen.
OLSY järjesti yhdessä neljän muun luontoharrastusjärjestön kanssa kevättempauksen 13.5.
Mustasaaressa Korkeasaareen vievän sillan kupeessa. Mukana olivat OLSY:n lisäksi Oulun
Sieniseura, Oulun 4H-yhdistys, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ja Oulun
Luontonuoret. Tarkoitus oli esitellä toimintaa ja hankkia uusia jäseniä. Kävijöitä oli muutamia
kymmeniä. Kesäkuun 12. päivänä järjestettiin keskustelutilaisuus Oulun yleiskaavasta
luonnonsuojelukeskuksella. Vieraana oli jälleen yleiskaava-arkkitehti Kristiina Anttonen.
Autotonta Päivää vietettiin ensimmäistä kertaa Oulussa 22. syyskuuta. OLSY laati

katutapahtumaa varten julistetelineitä Kestävän Kehityksen Seuran kanssa. Autoilta suljetulla
Hallituskadun pätkällä oli molempien tahojen jäseniä päivystämässä. Leena Inkalan tiedote
Sydneyn olympialaisten päätösjuhlan merkittävimmän tapahtuman merkityksen huomioimatta
jäämisestä Suomen tiedotusvälineissä luettiin kolmella radiokanavalla lokakuussa. Midnight
Oil-yhtye pyysi aboriginaaleilta anteeksi kaikkien valkoihoisten puolesta. Kalle Hellström
osallistui Teknisessä keskuksessa 30.10. järjestettyyn Hiukkavaaran metsäinventointien
esittelytilaisuuteen.
9. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot
Tammi-huhtikuussa kerättiin nimiä eri luontojärjestöjen yhdessä laatimaan Estä pesähakkuutadressiin. Hietasaaren käyttö- ja maisemanhoitosuunnitelmaluonnoksesta annettiin kannanotto
maaliskuussa. Yhdistys antoi 20.3. vastaselityksen ympäristöministeriölle Oulun kaupungin
lausuntoon, joka koski kevyenliikenteen väylän vetämistä Hyryn huvilan pihapiirin poikki.
Lokakuun 3. päivänä jätettiin KHO:lle vastine Oulun kaupunginhallituksen jatkovaatimuksesta
ympäristöministeriön päätöksestä 9.6.2000 Limingantullin Arinan tontin asemakaavan muutosta
koskevassa valitusasiassa. Ympäristöministeriö päätti olla vahvistamatta päivittäistavaramyynnin
sallivaa asemakaavamuutosta. Kaupunki valitti asiassa KHO:n vaatien YM:n päätöksen
kumoamista. Kaakkurin Metsokankaan kaavarungosta annettiin lausunto elokuussa ja 8.12.
Hiukkavaaran metsien hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Joulukuun 21. päivänä annettiin lausunto
Oulun yleiskaavan rakennemalleista. Asiasta laadittiin myös mielipidekirjoitus Kalevaan
29.12.2000.
10. Tiedotus
Jäsenille postitettiin jäsenlehti 2 kertaa, 15.2. ja 20.10.2000. Lehti oli keväällä 10-sivuinen ja
syksyllä 14-sivuinen. Kalevan Oulussa tapahtuu-palstaa käytettiin ja useat lehdistötiedotteet
huomioitiin lehdissä ja radiossa. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös n. 50:lle
olsy@oulu.fi-sähköpostilistan jäsenelle. OLSY:n omat internetsivut ajattiin vihdoin osoitteessa:
http://www.sll.fi/olsy. Sivut laati Hannu Karvonen apunaan Ari Kannasmaa.
11. Muu toiminta
OLSY laati tammikuussa jäsenkyselyn, joka postitettiin 100:lle satunnaisesti valitulle jäsenelle.
Vastauksia kyseltiin vielä puhelimitse, minkä ansiosta vastausprosentti nuosi lähelle 60:tä.
Kyselyllä saatiin tärkeää tietoa yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi.
OLSY osallistui Luonto-Liiton tukikampanjaan 500 markalla.
Yhdistyksellä oli hoitoniitty yhdessä Kiiminkien lsy:n kanssa Kiimingin Haaraojalla. Tosin
Kiimingin yhdistyksestä ei ollut ketään talkoissa kesällä 2000. Hoitoa jatkettaneen edelleen,
vaikka alueen liittäminen Natura-ohjelmaan aiheutti hämmennystä paikallisten keskuudessa.
Yhdistys oli mukana Osuuskunta Pystyhirren (Hyryn talo) toiminnassa. Talon ulkomaalaus
suoritettiin juhannusviikolla. Maali keitettiin perinteisin menetelmin. Mukana talkoissa oli useita
OLSY:n jäseniä. Muutamalla oli myös kasvimaa talon pihapiirissä. Kati Heikkilä-Huhta ja Hannu
Karvonen osallistuivat osuuskunnan vuosikokoukseen Hyryn talolla 4.11.
OLSY:llä oli seuraavat osakkuudet, osakkeet ja omistukset: Vuotoksen Voima Oy (300 mk),
Osuuskunta Ekoraha (2 x 500 mk), Lumituuli Oy (1250 mk), Osuuskunta Pystyhirsi (=Hyryn

talo, 200 mk), Kurkihirsi- osuuskunnan osakkuus (500 mk) ja maapalsta Pelkosenniemen
Keminsaarilla (2500 mk).
12. Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen sekä viranomaisten ja yritysten kanssa
Yhteistyötä tehtiin SLL:n, PPLSP:n, Oulun Sieniseuran, Oulun Luontonuorten, Oulun
4H-yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Kestävän Kehityksen Seuran,
Pohjois-Pohjanmaan
Marttapiiriliiton,
Oulun
Steinerkoulun,
Oulun
kaupungin,
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen, Oulun Jätehuollon, Koskilinjat Oy:n, Hietasaaren
Ponipihan, Oulun Ev.lut. seurakuntien, Ravintola Seelarin, Koivurannan kahvilan, Kahvila
Pilvikirsikan ja Ravintola Johteenpookin kanssa.

