Oulun luonnonsuojeluyhdistys ry
TOIMINTAKERTOMUS 2004
1. Yleistä
Vuosi 2004 oli Oulun luonnonsuojeluyhdistys (OLSY) ry:n 30. 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 ”Luonto liikuttaa”. Tavoitteena oli tuoda esille, että
luonnossa liikkuminen on oivallista liikuntaa ja tarjoaa samalla mielenvirkistystä. Teema näkyi
aktiivisessa panostamisessa retkikerhon kehittämiseen.
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 tuloja luonnonhoitotöistä. Hietasaaren talkookohteen hoitotyöstä
saatiin 290 euron korvaus kaupungilta ja Kiimingin Haaraojan hoidosta 214,50 euroa
ympäristökeskukselta. Kevättempausta varten saatiin yhdessä muiden järjestöjen kanssa 290 euron
avustus Oulun kaupungilta.
3. Jäsenistö
Vuoden 2004 virallinen jäsenmäärä oli 564 (jäsenlistaus 3.12.2004). Näistä 530 oli (em.
päivämäärään mennessä jäsenmaksunsa maksaneita) varsinaisia ja 34 perhejäsentä. Lisäksi
yhdistyksen listauksessa oli 36 varsinaista ja 2 perhejäsentä, jotka eivät olleet maksaneet
jäsenmaksuaan. Yhdistyksen sääntöjen mukaan nämä jäsenet on katsottava eronneiksi, koska he
eivät olleet maksaneet jäsenmaksuaan 30.11.2004 mennessä. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä
vuodesta 21 jäsenellä.
4. Yleiskokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.2.2004 luonnonsuojelukeskuksella. Kevätkokouksessa oli
läsnä 4 henkilöä. Syyskokous pidettiin 26.10.2004 luonnonsuojelukeskuksella. Läsnä oli 9
henkilöä. Pohjoisten piirien tapaamiseen Rokualla 20.-21.3. osallistui Olsyn jäseniä. Teemana olivat
vesistöasiat ja EU:n uusi vesipuitedirektiivi. Myös piirin syyskokoukseen Raahessa 13.11.
osallistuttiin. Kokouksessa kuultiin Rautaruukin ympäristöasioista ja katseltiin Juhani Liimataisen
retkikuvia Suomen ja Venäjän Lapista.
5. Hallitus
Yhdistyksen hallituksen muodostivat vuonna 2004 Kerttu Hakala, Kalle Hellström (puheenjohtaja),
Riitta Ilvonen, Leena Inkala, Mari Kekäläinen, Marita Komulainen, Anni Koskela, Saara Manninen

(sihteeri), Marika Salin ja Saara Salmela (varapuheenjohtaja). Hallitus kokoontui vuoden 2004
aikana virallisesti kerran: 3.2. Toiminta ei ollut kuitenkaan sidottu hallitustyöskentelyyn, vaan
mukana oli aktiiveja hallituksen ulkopuolelta ja toimintaa suunniteltiin paljolti vapaamuotoisissa
tapaamisissa.
6. Toimitilat
Yhdistyksen toimitilat olivat Luonnonsuojelukeskuksessa, Kajaaninkatu 13:ssa. Palavereja pidettiin
paljon myös aktiivien kotona ja kesäaikaan Villa Pukkilassa. Toinen perhekerhoista kokoontui
Meriheinän päiväkodissa Tuirassa. Syynimaan kerho etsi uusia tiloja.
7. Retket

8. Luonnonhoitotyöt
Olsyllä oli kaksi hoitoniittyä Hietasaaressa. Pauhapolun niittyä hoidettiin kolmatta kesää ja Villa
Pukkilan vieressä olevaa aluetta toista kesää. Pauhapolun niitty niitettiin kerran: 29. ja 31.7.
Mukana oli 5+7 henkilöä. Pukkilan vieressä oleva niitty niitettiin kahteen kertaan: 5.7. (5
talkoolaista) sekä toisen kerran 5.9. (4 niittäjää). Hoidon tavoitteena on entistää Hietasaaren
vanhan huvila-alueen ilmeeseen kuuluneita puoliavoimia pihapiirejä ja kukkivia ketoja. Alueet ovat
olleet kauan pois perinteisestä käytöstään, joten niiden palauttamiseen menee myös aikaa. Hoidon
positiiviset vaikutukset alkavat kuitenkin pikku hiljaa näkyä. Hoitotoimia tarvitaan jatkossa
vähemmän. Myös Pukkilan pihapiirin niittyjä hoidettiin niittämällä.
Kiimingin Haaraojan niityllä pidettiin talkoot 11.8. Mukana oli 13 talkoolaista, joista 2
Kiimingistä. Hoitotyöstä saatiin korvaus ympäristökeskukselta ensimmäistä kertaa. Olsyn jäseniä oli
mukana myös piirin järjestämissä niittotalkoissa Iin Nybyssä 5.-7.8. Uutena ideana kokeiltiin uusien
kohderyhmien kutsumista talkoisiin. Talkoissa oli 5.8. mukana myös n. 15 Lähde-projektin
eläkeläistä. Tapahtuma pääsi TV2:n Pohjois-Suomen Uutisiin. Tapahtuma onnistui hyvin, varttuneet
talkoolaiset nauttivat kauniista kesäpäivästä ja lounaasta ja saivat tietoa alueen luonnosta ja
historiasta. Olsylaisia oli syksyllä mukana myös piirin rantojenhoitotalkoissa Pyhäjoen Parhalahdella
ja Veteraanimajan niityllä sekä Haukiputaan Upissa.

9. Näyttelyt, messut ja tapahtumat
Yhdistys järjesti Oulun kaupunginkirjastolla 17.-30.5. pienimuotoisen näyttelyn. Esillä oli Olsyn
esittelyposteri ja esitemateriaalia. Olsy osallistui yliopiston uusille opiskelijoille järjestettyyn
Vulcanalia -tapahtumaan yliopistolla 14.9. Ständillä jaettiin tietoa Olsystä ja testattiin opiskelijoiden
ekologisuutta pienen visailun avulla. Visailuun osallistui 54 henkilöä.

10. Perhetoiminta

11. Aloitteet, lausunnot ja kannanotot

Uutena isompana asiana aloitettiin työ Sanginjoen ulkometsän suojelun edistämiseksi. Asia lähti
liikkeelle 17.3. luonnonsuojelukeskuksella luontojärjestöjen, yliopiston sekä kaupungin edustajien
kanssa pidetystä palaverista (12 hlöä), jossa järjestöt toivat esille huolensa alueen luontoarvojen
katoamisesta. Järjestöjen mielestä aluetta tulisi kehittää suojelun ja virkistyksen ehdoilla.
Luontoarvojen lisääminen vaatisi myös ennallistamista. Hanketta esiteltiin kaupungin
ympäristölautakunnalle 29.4. ja tekniselle lautakunnalle 11.5. Em. lautakuntien kanssa retkeiltiin
alueella 10.6. Mukana retkeilyllä oli 17 henkilöä: 9 lautakuntien jäsentä, 4 virkamiestä ja 4
järjestöjen edustajaa. Virallinen suojelualoite luovutettiin kaupungin tekniselle lautakunnalle 1.12.
luonnonsuojelukeskuksella järjestetyssä tilaisuudessa.
Muita annettuja lausuntoja olivat mielipide Hupisaarten maisemanhoitosuunnitelmista 18.2.,
lausunto
taajamametsien hoidon yleissuunnitelmasta 13.4., mielipide Äimäraution
hevosurheilureitistöjen sijoittamisvaihtoehdoista 13.4. ja lausunto Ritaharjun tavoitesuunnitelmasta
13.5. Älä osta mitään -päivään liittyen jätettiin yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa 25.11.
kirjelmä kaupungille ei kaupallisten tilojen kaavoittamiseksi Oulun keskustaan kortteleita
kehitettäessä.

12. Tiedotus
OLSY pääsi lehtiin ja radioon eri retkien ja tapahtumien yhteydessä. Ajankohtaisista asioista
tiedotettiin myös n. 60:lle olsy@oulu.fi-sähköpostilistan jäsenelle. Uutena toimintamuotona
perustettiin Retkikerho, jossa mukana oleville tiedotetaan retkistä, tarjotaan niitä edullisempaan
hintaan ja pyritään saamaan myös tästä joukosta henkilöitä aktiivitoimintaan. OLSY:n internetsivut
olivat osoitteessa: http://www.sll.fi/olsy. Sivuja ylläpiti Hannu Karvonen. Tapahtumien mainonnassa
käytettiin Luonnonsuojelijaa, Kalevan luontosivuja, Oulu-lehteä, henkilöstölehtiä, sähköpostilistoja
ja kauppojen, kirjastojen, päiväkotien ym. ilmoitustauluja.
13. Muu toiminta

Olsy aloitti yhteistyön muiden suurten paikallisyhdistysten kanssa. Olimme Helsingin
luonnonsuojeluyhdistyksen vieraana 8.-9.5. Lauantain vietimme lähes kesäisessä säässä Helsyn
kesäpaikassa Sipoon Torpalla, jossa pääsimme kasvi- ja linturetkelle. Illalla juttelimme Helsyn
aktiivien kanssa ja saunoimme. Yövyimme myös Torpalla. Sunnuntaina pääsimme vielä retkelle
hienoon Mustavuoren lehtoon. Mukana Olsystä oli 4 aikuista ja 1 lapsi.
Yhdistys oli mukana Osuuskunta Pystyhirren (Villa Pukkila) toiminnassa. Muutamalla jäsenellä oli
myös kasvimaa talon pihapiirissä. Taloa remontoitiin ahkerasti erityisesti elokuussa, jolloin
ulkopuolen maalaus ja kaksi yläkerran huonetta saatiin valmiiksi. Hannu Karvonen oli yhdistyksen
edustajana osuuskunnan hallituksessa.
OLSY:llä oli seuraavat osakkuudet, osakkeet ja omistukset: Vuotoksen Voima Oy (50,46 e),
Osuuskunta Ekoraha (2 x 84,10 e), Lumituuli Oy (210,23 e), Osuuskunta Pystyhirsi (=Hyryn talo,
33,64 e) ja maapalsta Pelkosenniemen Keminsaarilla (420,47 e).

14. Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen sekä viranomaisten ja yritysten kanssa
Yhteistyötä tehtiin SLL:n, PPLSP:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Luonto-Liiton PohjoisSuomen piirin, Oulun Luontonuorten, Oulun 4H-yhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen
yhdistyksen, Pohjois-Suomen Maan Ystävien, Kestävän Kehityksen Seuran, Oulun Steinerkoulun,
Oulun kaupungin, Oulun Jätehuollon, Animalian, Oulun seudun eläinsuojeluyhdistyksen, Hietasaaren
Ponipihan, Luontokauppa Oulun, Vassuskan, Oulun NMKY:n, Mannerheimin lastensuojeluliiton,
Keskon ja Kahvila Pilvikirsikan kanssa.

