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TOIMINTAKERTOMUS 2001 

 

 

 
1. Yleistä 

 

Vuosi 2001 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistys (OLSY) ry:n 27. toimintavuosi. Yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää  luonnon- ja ympäristönsuojelua Oulun kaupungissa. Tämän 

toteuttamiseksi yhdistys järjesti erilaisia retkiä, yleisötilaisuuksia ja otti kantaa ajankohtaisiin 

ympäristöasioihin. Vuoden teemana oli ”Luonnonsuojelu on ihmisensuojelua”. Tavoitteena oli 

parantaa OLSY:n tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä sitä kautta saada toimintaan uusia aktiiveja.     

 
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. Muutakin varainhankintaa oli aiempaa enemmän, mm. 

retkien pääsymaksutuloja (n. 2700 mk) ja syksyn lehden ilmoitustuloja (1600 mk). Kevättempausta 

varten saatiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa 2800 markan avustus Oulun kaupungilta.  

 

3. Jäsenistö 

 

Vuoden 2000 virallinen jäsenmäärä oli 599 (jäsenlistaus 30.11.2001). Näistä 567 oli (em. 

päivämäärään mennessä jäsenmaksunsa maksaneita) varsinaisia ja 32 perhejäsentä. Lisäksi 

yhdistyksen listauksessa oli 47 varsinaista ja 2 perhejäsentä, jotka eivät olleet maksaneet 

jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nämä jäsenet on katsottava eronneiksi, koska he 

eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 1.12.2001 mennessä.  
 

4. Yleiskokoukset  

 

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.2.2001 Myllytullin koululla. Ennen kokousasioita katsottiin 

scifikirjailija Risto Isomäen käsikirjoittama lyhytelokuva ”Yhteinen tulevaisuutemme”, jossa 

pohdittiin, mitä tapahtuisi jos kaikki kiinalaiset eläisivät samaan tapaan kuin länsimaiden ihmiset. 

Läsnä oli elokuvan ajan 18 henkilöä ja itse kokouksessa 11 henkilöä. Syyskokous pidettiin 

27.10.2001 Timosenkosken luontokoululla Heikinharjussa. Ilmeisesti sateisesta säästä johtuen 

paikalla oli vain kuusi (6) henkilöä. Kokousasioiden jälkeen tehtiin pieni kävelylenkki Huutilammen 

luontopolulla.    
 

5. Hallitus 

 

Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2001 Sampsa Aro (sihteeri), Kerttu Hakala, Kalle 

Hellström (puheenjohtaja), Leena Inkala, Jouko Inkeröinen, Hannu Karvonen, Marita Komulainen, 

Saara Manninen, Marika Salin ja Saara Salmela (varapuheenjohtaja). Hallitus kokoontui vuoden 

2001 aikana virallisesti viisi (5) kertaa: 24.1., 22.3., 8.5., 27.9. ja 21.11.  



 

6. Toimitilat 

 

Yhdistyksen toimitilat olivat Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa. Lisäksi 

yleisötilaisuuksia järjestettiin Myllytullin koululla ja Timosenkosken luontokoululla. Hyryn talolla 

pidettiin palavereja ja illanviettoja. Hallituksen kokouksia pidettiin myös Marikan, Hannun ja Kallen 

luona. Perheluontokerho kokoontui Meriheinän päiväkodissa Tuirassa.   

 

7. Retket ja talkoot 

   

OLSY järjesti vuonna 2001 jäsenilleen ja muille kiinnostuneille seuraavat retket tai talkoot:  

Hanhiretki Liminganlahdelle (28.4.), niittotalkoot Kiimingin Haaraojalla (28.6.), Iin Olhavan Nybyn 

niittotalkoot yhdessä piirin kanssa (27.-28.7.). Sieniretki yhdessä Oulun sieniseuran kanssa (1.9., 2 

bussia), Talkooretki Iin Ulkokrunneille (7.-9.9.) ja Joutsenretki Hailuotoon (13.10., mukana n.130 

henkilöä!).    
 

8. Näyttelyt, messut ja tapahtumat 
 

OLSY:n opintopiiri ”Kaupunkiluonnonsuojelun asiantuntijaksi” kokoontui kevätkaudella 7 kertaa. 

Aiheet ja alustajat olivat: 10.1. Kalle Hellström: Maankäyttö- ja rakennuslaki, 31.1. Sampsa Aro: 

Ilmasto ja sen muutos, 22.2. Hannu Karvonen: Luonnonsuojelun viestintä, 11.4. Anu Pajunen: 

Oulun luonto, 26.4. Saara Manninen: Yhdyskuntasuunnittelu, 4.5. Leena Inkala: Luonnonsuojelu on 

ihmisensuojelua, esimerkkinä Midnight Oil- yhtyeen toiminta ja 31.5. opintopiirin päätöksenä oli 

retki Letonniemeen. Helmikuun 25. päivä järjestettiin kävelyretki Hietasaaressa, mukana vajaa 10 

henkilöä. Hupisaarten puistosuunnitelmien esittelytilaisuuteen 14.3. osallistui Kalle Hellström. 

Kolmen pohjoisen luonnonsuojelupiirin yhteiseen kevätkokoukseen Taivalkoskella 24.-25.3. 

osallistuivat OLSY:stä Hannu Karvonen, Kalle Hellström, Esko Saari, Merja Ylönen ja Jukka 

Piispanen perheineen. Nuukuusviikkoa vietettiin viikolla 17 huhtikuun lopulla. OLSY laati viikon 

näyttelyssä vierailleita koululaisryhmiä varten kierrätysaiheisen lautapelin. Yhdistyksen edustajia 

myös päivysti näyttelyssä Teknisessä keskuksessa. Toukokuun 5. päivänä muutamia yhdistyksen 

jäseniä osallistui Yhdessä kävellen- tapahtumaan, jossa muisteltiin 60 vuoden takaista 

maaottelumarssia.   

     Toukokuun 20. päivä järjestettiin Kevättempaus ”Löydä luonnollinen harrastus” Hupisaarilla. 

Mukana olivat OLSY:n lisäksi Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys, 

Oulun 4H-yhdistys, Oulun Luontonuoret, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys, Oulun 

yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijat ja Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun luonnontuotealan 

teemaryhmä. Tapahtumassa oli rastipisteitä, joissa oli erilaisia luontoon liittyviä tehtäviä lapsille. 

Koleasta säästä huolimatta tapahtumassa kävi arviolta pari sataa ihmistä.  

     Syksy aloitettiin esittelemällä yhdistyksen toimintaa Harrastemessuilla Ouluhallissa 2.9. 

Arvontaan osallistui ja kyselylapun täytti vajaa 100 henkilöä. Kalle Hellström osallistui kuntien 

välistä yleiskaavayhteistyötä käsitelleeseen seminaariin 20.9. ja piti järjestön puheenvuoron 

tilaisuudessa. Autoton päivä järjestettiin Oulussa toista kertaa 22.9.2001. Ympäristöjärjestöt 

pystyttivät katutorin kaupungintalon eteen liikenteeltä suljetulle pätkälle. Ohjelmassa oli 

katumaalausta, puheita, tanssiesityksiä, musiikkia, katukorista ym. Järjestelyissä olivat mukana 

OLSY, Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Kestävän Kehityksen Seura ja sekä muita aktiiveja.  

     Hietasaari oli jälleen tapetilla uusien reittien rakentamisen takia. Rujon näköisiä reittejä käytiin 

katsastamassa pienellä porukalla 3.10. Hietasaaren maisemanhoitosuunnitelmaa esiteltiin Pohto:ssa 

9.10. Paikalla oli useita yhdistyksen edustajia. Yhdistyksen aktiiveja osallistui Hietasaaren 



maisemansuunnittelun ohjaustyöryhmän maastokatselmukseen 30.10. Hietasaaressa. Vuoden 2002 

toiminnan suuntaviivoja haettiin palavereissa 15. ja 22.10. OLSY järjesti yhdessä 

kehitysmaayhdistys Pääskyjen kanssa Reilun kaupan viikon kahvinmaistatuksen Euromarketissa 

26.10. Oulun yleiskaavan luonnoksen esittelytilaisuuteen Kirkkotorin koulutuskeskuksessa 13.11. 

osallistuivat Merja Ylönen, Hannu Karvonen ja Kalle Hellström. Joulukuun 9. päivä oli 

luonnonsuojelukeskuksella avoimet ovet. Tarkoituksena oli esitellä yhdistyksen toimintaa ja samalla 

tarjota mahdollisuus tehdä jouluostoksia luonnonsuojelun hyväksi. Kävijöitä oli arviolta 

viisikymmentä.       
 

9. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot 

 

Tammikuun lopussa annettiin lausunnot Pohjois-Pohjanmaan arvokkaiden luontokohteiden hoidon 

ja käytön priorisointisuunnitelmasta sekä Oulun viher- ja virkistysaluesuunnitelmasta. Uuden 

Lentoasemantien pääsuuntaselvityksestä annettiin lausunto elokuussa, kuten myös ehdotuksesta 

Oulun kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi. Oulun kaupungin tekninen keskus laati Musta- ja 

Hietasaarille maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmat. OLSY:llä oli edustaja, Saara Salmela 

hankkeiden ohjaustyöryhmässä. Mustasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmasta annettiin 

mielipide 4. syyskuuta. Hietasaaren vastaavaan suunnitelmaan otettiin kantaa jo valmisteluvaiheessa 

lokakuun lopulla ja tehtiin ehdotuksia toimenpiteiksi.    
 

10. Tiedotus  

 

Jäsenille postitettiin jäsenlehti 2 kertaa, 19.2. ja 16.11.2001. Kevään lehti tehtiin itse monistamalla, 

mutta syksyllä lehti painettiin kirjapainossa ja sen ulkoasu parani selvästi. Lehti sai myös nimen 

Luonto-Oulu. Syksyn lehteä jaettiin paitsi oman järjestön sisällä, myös viranomaisille ja julkisiin 

tiloihin. Painos oli 1200 kpl. Kalevan Oulussa tapahtuu -palstaa käytettiin ja useat lehdistötiedotteet 

huomioitiin lehdissä ja radiossa. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös n. 60:lle olsy@oulu.fi -

sähköpostilistan jäsenelle. OLSY:n internetsivut olivat osoitteessa: http://www.sll.fi/olsy. Sivuja 

ylläpiti Hannu Karvonen.  
 

11. Muu toiminta 

  

OLSY osallistui Luonto-Liiton tukikampanjaan 500 markalla. 

SLL:n valtakunnallinen perhetoimintaprojekti näkyi myös OLSY:n toiminnassa, sillä Suomen 

ensimmäinen perheluontokerho aloitti toimintansa Oulussa, meriheinän päiväkodissa marraskuussa. 

Saara Salmela, Hannu Karvonen ja Jouko Inkeröinen osallistuivat perhekerho-ohjaajakoulutukseen 

Villa Elfvikissä Espoossa 17.-18.11.  

Yhdistyksellä oli hoitoniitty yhdessä Kiiminkien lsy:n kanssa Kiimingin Haaraojalla.  

Yhdistys oli mukana Osuuskunta Pystyhirren (Hyryn talo) toiminnassa. Talon ulkomaalaus tehtiin 

uudelleen elokuussa. Mukana talkoissa oli OLSY:n jäseniä. Muutamalla jäsenellä oli myös 

kasvimaa talon pihapiirissä. Kati Heikkilä-Huhta ja Hannu Karvonen osallistuivat osuuskunnan 

vuosikokoukseen Hyryn talolla loppuvuodesta. 

Kansan Tahto teki OLSY:stä jutun elokuussa. Hyryn talolla tehdyssä jutussa haastateltiin Kalle 

Hellströmiä ja Hannu Karvosta.            

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).  

mailto:olsy@oulu.fi


 

12. Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen sekä viranomaisten ja yritysten kanssa 

 

Yhteistyötä tehtiin SLL:n, PPLSP:n, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin, Oulun Sieniseuran, 

Oulun Luontonuorten, Oulun 4H-yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, 

Pohjois-Suomen Maan Ystävien, Kestävän Kehityksen Seuran, Pohjois-Pohjanmaan 

Marttapiiriliiton, Oulun Steinerkoulun, Oulun kaupungin, Oulun Jätehuollon, Oulun yliopiston 

varhaiskasvatuksen yksikön, Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun luonnontuotealan teemaryhmän, 

Timosenkosken luontokoulun, Meriheinän päiväkodin, Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n, 

Hietasaaren Ponipihan, Oulun NMKY:n ja Kahvila Pilvikirsikan kanssa.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


