Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2002
1. Yleistä
Vuosi 2002 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistys (OLSY) ry:n 28. 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 perhetoiminta. Sen tarkoituksena on tarjota lapsille ja
aikuisille virikkeitä yhteiseen luontoharrastukseen. Tavoitteena oli parantaa OLSY:n tunnettuutta ja
näkyvyyttä sekä sitä kautta saada toimintaan uusia aktiiveja.
2. Talous
Yhdistyksen talous perustui jäsenmaksuosuuksiin. Suomen luonnonsuojeluliiton 25,50 euron
(varsinaiset jäsenet) ja 8,50 euron (perhejäsenet) jäsenmaksusta paikallisyhdistys OLSY:n osuus oli
5,10 e varsinaisilta ja 1,70 e perhejäseniltä. Muutakin varainhankintaa oli aiempaa enemmän, mm.
retkien pääsymaksutuloja ja lehden ilmoitustuloja. Hietasaaren talkookohteen hoitotyöstä saatiin
675 euron korvaus kaupungilta. Kevättempausta varten saatiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa
500 euron ja Autotonta päivää varten 300 euron avustus Oulun kaupungilta.
3. Jäsenistö
Vuoden 2002 virallinen jäsenmäärä oli 574 (jäsenlistaus 2.12.2002). Näistä 540 oli (em.
päivämäärään mennessä jäsenmaksunsa maksaneita) varsinaisia ja 34 perhejäsentä. Lisäksi
yhdistyksen listauksessa oli 49 varsinaista ja 3 perhejäsentä, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nämä jäsenet on katsottava eronneiksi, koska he
eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 30.11.2002 mennessä.
4. Yleiskokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.2.2002 Oulun Lyseolla. Ennen kokousasioita Ruukin
maaseutuoppilaitoksen rehtori Kirsti Joki-Tokola kertoi luonnonmukaisesta viljelystä kotipihalla.
Esitelmää oli kuuntelemassa 18 henkilöä ja kevätkokouksessa oli 12 henkilöä. Syyskokous pidettiin
29.10.2002 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Ennen kokousta pidettiin keskustelutilaisuus, jonka
otsikkona oli ”Ympäristö ja ihmisen kasvu”. Asiantuntijoina olivat kasvatustieteilijä Tuulikki
Tuominen-Eilola, arkkitehti Anja Allas ja suunnitteluhortonomi Tommi Heinonen. Keskustelua
seurasi 23 henkilöä ja itse syyskokouksessa oli paikalla 9 henkilöä. Kokouksen alussa luovutettiin
kirjapalkinto valokuvauskilpailun voittajalle Ulla Moilaselle.
5. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2002 Kerttu Hakala, Kalle Hellström (puheenjohtaja),
Leena Inkala, Hannu Karvonen, Mari Kekäläinen (sihteeri), Marita Komulainen, Saara Manninen,
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Suzy McAnsh, Marika Salin ja Saara Salmela (varapuheenjohtaja). Hallitus kokoontui vuoden
2002 aikana virallisesti kolme (3) kertaa: 31.1., 17.4. ja 14.10.
6. Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat olivat Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa. Lisäksi
yleisötilaisuuksia järjestettiin Oulun Lyseolla ja Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Hyryn talolla
pidettiin palavereja ja illanviettoja. Perhekerhot kokoontuivat Meriheinän päiväkodissa Tuirassa ja
Syynimaalla Virkakadun kerhotilassa. Yhdistyksen kalustoa on myös varastossa Karvosen Hannun
kellarissa Koskitie 3:ssa.
7. Retket ja talkoot
OLSY järjesti vuonna 2002 jäsenilleen ja muille kiinnostuneille seuraavat retket tai talkoot:
Talviretki Muhoksen Montan majalle (24.2.), Hanhiretki Liminganlahdelle (27.4.), niittotalkoot
Hietasaaren uudella hoitoniityllä (15.-16.6., 18.6. ja 5.8.), niittotalkoot Kiimingin Haaraojalla
(25.6.), Iin Olhavan Nybyn niittotalkoot yhdessä piirin kanssa (1.-3.8.), Joutsenretki Hailuotoon
(12.10.) ja Kaamosretki Kiimingin Reposelkään (1.12.). Yhdistyksen jäseniä oli mukana myös
luonnonsuojelupiirin järjestämissä talkoissa Haukiputaan Upissa 14.9. ja 5.10. sekä Pyhäjoen
Parhalahdella 21.-22.9.
8. Näyttelyt, messut ja tapahtumat
Yhdistyksen jäseniä oli mukana Valtavirta-liikkeen paikallisryhmän toiminnassa. Valtavirta toimi 5.
ydinvoimalan rakentamisen estämiseksi. Paikallisryhmä järjesti 16.1. kynttilämielenosoituksen ja
29.1. keskustelutilaisuuden. Yhdistyksen edustajia oli paikalla piirin ja sen yhteistyökumppaneiden
muodostaman lähiruokatyöryhmän järjestämässä keskustelutilaisuudessa lähi- ja luomuruoan käytön
edistämisestä 13.2. SLL:n perhetoimintaprojektin vetäjä Jaana Hiltunen veti 16.2. piirin yhdistysten
aktiiveille perhetoiminnan esittelypäivän Timosenkosken luontokoululla, jossa paikalla oli OLSY:n
jäseniä.
Yhdistys
järjesti kevään
aikana
kolme keskustelutilaisuutta teemalla
”Ympäristövaikuttaminen tänään”. Aiheet olivat: 20.3. Mihin tarvitaan luonnonsuojelua?, 10.4.
Kuka luontoa suojelee? ja 7.5. Miten viestiä luonnonsuojelusta?
OLSY järjesti yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa III Kevättempauksen ”Löydä
luonnollinen harrastus” Hupisaarilla 26.5. Mukana olivat Luonto-Liitto, Maan Ystävät, Oulun 4Hyhdistys, Oulun Luontonuoret, OAMK:n Luonnontuotealan teemaryhmä, Animalia ja Oulun seudun
eläinsuojeluyhdistys. Tapahtuma kasvatti suosiotaan edellisistä vuosista. Lapsille suunnatulla
tehtävärastipolulla kävi hyvän sään ansiosta useampi sata kävijää.
Syyskuussa 8. päivänä OLSY osallistui Oulun urheilutalolla järjestettyihin Harrastemessuihin.
Arvonnan yhteydessä olleeseen kyselyyn vastasi vajaa 100 kävijää. Syyskuun 21.-22. päivänä
järjestettyjä Autottoman päivän tapahtumia oli valmisteltu jo keväästä lähtien. Erinäisten vaikeuksien
jälkeen saatiin järjestettyä katutoritapahtuma Valkealinnan edessä 21.9. Ohjelmassa oli musiikkia,
tanssia, taidetta ja urheilua. Sunnuntaina 22.9. järjestettiin puhefoorumi Rotuaarilla, johon oli
kutsuttu poliitikkoja keskusteleman kestävästä liikenteestä. Tapahtumat järjestettiin yhdessä
Luonto-Liiton, Maan Ystävien ja Kestävän kehityksen seuran kanssa.
OLSYn edustajia oli paikalla Hietasaaren reittien esittelytilaisuudessa 16.1. ja Toppilansaaren
kaavan esittelytilaisuudessa 6.3. Molemmat olivat POHTOssa. Talviretkeä valmisteltiin käymällä
Muhoksen Montassa ja Utajärven Sotkankylällä 3.2. Kolmen pohjoisen luonnonsuojelupiirin
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tapaamiseen ja kevätkokoukseen Rovaniemellä 16-17.3. osallistuivat yhdistyksestä Mari
Kekäläinen, Merja Ylönen, Esko Saari ja Kalle Hellström. Mari Kekäläinen ja Kalle Hellström
edustivat Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiriä SLL:n liittokokouksessa Tampereella 18.-19.5.
Hietasaaren hoitokohteesta pidettiin neuvottelu kaupungin edustajien kanssa 26.4. ja
maastokatselmukset 23.5. ja 12.9. Kalle Hellström ja Hannu Karvonen vetivät Meriheinän ja
Kisakentän päiväkotien henkilökunnalle kasviretken Tukkisaaressa 27.8. OLSY järjesti Reilun
kaupan kahvin maistatuksen 20.4. Citymarketissa ja 19.10. Euromarketissa. Vuoden 2003
toimintaa suunniteltiin 24.10. Kallen luona. Hietasaaren metsänkäsittelytoimia käytiin
tarkastelemassa kaupungin edustajan Riitta Niemelän kanssa 30.10. Paikalla olivat Merja Ylönen ja
Kalle Hellström sekä PPLY:stä Ari Rajasärkkä. Marika Salin, Hannu Karvonen ja Kalle Hellström
vetivät osuuden Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin järjestämässä luontolähettiläskoulutuksessa
nuorisotalo Waldassa 2.11. Kalle Hellström järjesti yhdessä luonto-liittolaisten kanssa ohjelmaa
Maikkulan yläasteen ympäristöpäivänä 16.11. Kaamosretkeä valmisteltiin käymällä Kiimingin
Reposelässä 17.11. ja 24.11. Satu Kirsi, Merja Ylönen ja Kalle Hellström osallistuivat 28.11.
Pakkalan salissa järjestettyyn kasvihuonekaasujen vähentämistä käsitelleeseen seminaariin. Satu
Kirsi ja Hannu Karvonen esittelivät OLSYä Ruskon Superedussa 13.12.
9. Perhetoiminta
Perheluontokerhoissa lapset ja vanhemmat harrastavat luontoa yhdessä. Oulun perheluontokerhot
käynnistivät Suomen luonnonsuojeluliiton uuden toimintamuodon ensimmäisenä koko maassa
osittain jo vuonna 2001, ja täysipainoisesti ne toimivat Oulussa koko vuoden 2002 ajan. Kerhoja
oli kaksi, toinen Länsi-Tuirassa ja toinen Kaijonharjussa. Kerhoissa oli yhteensä 14 perhettä ja ne
kokoontuivat noin kaksi kertaa kuukaudessa. OLSY ja Pohjois-Pohjanmaan piiri järjestivät
perhetoiminnan esittelytilaisuuden Oulussa kevättalvella. Osittain perheille suunnattuja, OLSYn
järjestämiä bussiretkiä oli vuonna 2002 kaksi, joille osallistui yhteensä noin 25 lapsiperhettä. Näillä
retkillä oli lapsille oma retkiohjelma. Lisäksi kerhot ovat tehneet omia luontoretkiä Oulun seudulla.
Kerhojen vetäjinä ovat toimineet Saara Salmela ja Hannu Karvonen.
Perhekerhot ovat perhetoiminnan tärkein osa. Muita toimintamuotoja ovat olleet mm.
perhekerhojen esittelytilaisuudet, perheille järjestettävät luontoretket ja K-kaupoissa tapahtuva
perhetoiminnan esittely. Oulun kaksi kerhoa ovat jo vakiinnuttaneet toimintansa. Uusien
perhekerhojen perustamisen esteenä on ollut vetäjien puute. Vuoden 2003 helmikuussa
järjestettävä kerhonohjaajakurssi parantanee tilannetta. Nykyisten vetäjien kokemusten mukaan
kerhoihin on helppo saada jäseniä. Perheiden yhdessäololle ohjatun luontoharrastuksen parissa,
erityisesti lähiluonnossa, on kysyntää.
10. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot
Tammikuun alussa yhdistys antoi lausunnon Hietasaaren maisemanhoidon toimenpidesuunnitelmasta
ja kuun lopussa lausunnon Oulun yleiskaavan 2020 luonnoksesta. Hietasaaren reitistön II vaiheen
rakentamiseen ja reitin linjaukseen Villa Pukkilan (ent. Hyryn talo) kohdalla yritettiin vaikuttaa
kolmella eri kannanotolla tammi-toukokuun aikana. Lähiruokatyöryhmän valmistelema aloite lähi- ja
luomuruokaan siirtymisestä kaupungin joukkoruokailussa luovutettiin kaupungin edustajille 12.4.
Intiön entisen kasarmialueen asemankaavanmuutoksesta annettiin mielipide maaliskuussa ja
Toppilansaaren uuden asuinalueen asemakaavaluonnoksista maaliskuussa ja edelleen syyskuussa.
Hiukkavaaran tavoitesuunnitelmasta annettiin lausunto 15.10. Ympäristöministeriö hylkäsi 4.7.2002
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antamallaan päätöksellä yhdistyksen valituksen koskien Osuuskauppa Arinan Limingantullin
kauppapaikan asemakaavamuutosta. KHO oli kumonnut 22.3.2002 Oulun kaupunginhallituksen
valituksesta ympäristöministeriön aiemman OLSY:lle myönteisen päätöksen ja palauttanut asian
uudelleen ministeriölle käsiteltäväksi.
11. Tiedotus
Luonto-Oulu lehti postitettiin jäsenille maaliskuussa. Lehdestä otetusta 1200 kappaleen painoksesta
puolet meni jäsenille ja puolet saatiin jaettua syksyyn mennessä lähes kokonaan eri tapahtumissa ja
myös julkisiin paikkoihin kaupungissa. OLSY pääsi lehtiin ja radioon mm. retkien, Hietasaaren
talkoiden ja Autottoman päivän tiimoilta. Ajankohtaisista asioista tiedotettiin myös n. 80:lle
olsy@oulu.fi-sähköpostilistan
jäsenelle.
OLSY:n
internetsivut
olivat
osoitteessa:
http://www.sll.fi/olsy. Sivuja ylläpiti Hannu Karvonen. Tapahtumien mainonnassa käytettiin
Luonnonsuojelijaa, Oulu-lehteä, henkilöstölehtiä, sähköpostilistoja ja kauppojen, kirjastojen,
päiväkotien ym. ilmoitustauluja.
12. Muu toiminta
OLSY osallistui Luonto-Liiton tukikampanjaan 50 eurolla.
Yhdistyksellä oli hoitoniitty yhdessä Kiiminkien lsy:n kanssa Kiimingin Haaraojalla. Uuden
hoitoniityn kunnostus aloitettiin Hietasaaressa Pauhapolulla.
Yhdistys oli mukana Osuuskunta Pystyhirren (Hyryn talo) toiminnassa. Muutamalla jäsenellä oli
myös kasvimaa talon pihapiirissä. Hannu Karvonen oli yhdistyksen edustajana osuuskunnan
hallituksessa.
OLSY:llä oli seuraavat osakkuudet, osakkeet ja omistukset: Vuotoksen Voima Oy (50,46 €),
Osuuskunta Ekoraha (2 x 84,10 €), Lumituuli Oy (210,23 €), Osuuskunta Pystyhirsi (=Villa
Pukkila, ent. Hyryn talo, 33,64 €), Kurkihirsi- osuuskunnan osakkuus (84,09 €) ja maapalsta
Pelkosenniemen Keminsaarilla (420,47 €).
13. Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen sekä viranomaisten ja yritysten kanssa
Yhteistyötä tehtiin SLL:n, PPLSP:n, Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piirin, 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 Seudun Ammattikorkeakoulun
luonnontuotealan teemaryhmän, Animalian, Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen, Timosenkosken
luontokoulun, Kehitysmaayhdistys Pääskyt ry:n, Hietasaaren Ponipihan, Oulun NMKY:n,
Meriheinän päiväkodin, Maikkulan yläasteen, Keskon ja Kahvila Pilvikirsikan kanssa.
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