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Otaniemen ympäristöseura r.y. 
toimintakertomus vuodelta 2004  

Otaniemen Ympäristöseura toimi vuonna 2004 tarkoituksensa mukaisesti ja 
aktiivisesti. Perinteisistä tapahtumista ei tingitty ja muutenkin toimintamme luonne oli 
aiempien vuosien kaltaista. Kuitenkin myös uusia ulottuvuuksia ja orastavia perinteitä, 
kuten vuosisitsit, kehittyi. Pidempiä retkeilyjä oli hiukan vähemmän kuin aiempina 
vuosina, mutta lyhyempiä vastaavasti enemmän. Kaikkiin neljään saunailtaan saatiin 
puhujavieras. Yhdistyksen säännöt uusittiin ja muutenkin OYS:n ja sen hallituksen 
toiminta muuttui selvästi järjestelmällisemmäksi. Yhteistyömuotoja kehitettiin, 
kangasmerkki teetettiin ja paljon muutakin tapahtui. Parannettavaakin toki jäi. 

Virallinen puoli haltuun 
Vuonna 2004 särmättiin yhdistysteknisessä mielessä monellakin tapaa. Hallitus aloitti 

vuotensa järjestäytymiskokouksella, missä valittiin varapuheenjohtaja, käytiin kaikkien toimenkuva 
läpi ja sovittiin kokouskäytännöistä sekä muutamista muista järjestelyistä. Tämä kaikki oli viime 
vuosiin nähden pääosin uutta, niin sekin että hallitus vuoden aikana kokousti säännöllisesti, 
kaikkiaan yhdeksän kertaa. 

Myös asiat Patentti- ja rekisterihallituksen suuntaan laitettiin mallilleen, eli 
nimenkirjoitusoikeudet päivitettiin ensi kertaa sitten vuoden 1980(!). PRH:een oltiin yhteydessä 
toisestakin syystä. Merkittävä aikaansaannos oli nimittäin OYS:n sääntöjen uudistaminen (tätä 
kirjoittaessa säännöt vielä odottavat PRH:n hyväksyntää, mutta varsinainen työ on tehty). Vanhat 
säännöt olivat nykytilanteessa vähän kummalliset ja tietyin osin hankalasti noudatettavissa. 
Uudistuksen myötä säännöt saatiin myös sähköiseen muotoon. 

Myös tilinkäyttöoikeudet päivitettiin. Todettiin kuitenkin tämän olevan sen verran 
hintavaa, ettei tämä ehkä joka vuosi ole mielekäs muodollisuus, etenkin jos tilinkäyttöoikeutettuja 
jatkaa hallituksessa. Kahden vuoden välein oikeudet joutunee kuitenkin päivittämään. Myös 
verkkopankin käyttöönotto todettiin liian kalliiksi. 

Kaiken kaikkiaan rekisteröity yhdistyksemme toimi moitteettomasti yhdistyslakiin nähden. 
Turhaa taakkaa byrokratia ei tietenkään saa tuoda, mutta kyllä perusasiat on hyvä hoitaa heti aluksi 
kuntoon, se tuo uskottavuutta  ja ympäristöseuran on hyvä olla uskottava yhdistys. Lisäksi 
hallituksen säännöllinen kokoontuminen helpottaa huomattavasti varsinaisten tapahtumien ja 
muiden projektien järjestämistä, edistää yhteistoimintaa muiden tahojen kanssa, lisää tiedonkulkua, 
jatkuvuutta ja myöskin yhteishenkeä! 

Yhdistyksen kokoukset 
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin jo 27.1. Vuosikokous on sinäänsä hyvä pitää 

ajoissa, koska niin saadaan jäsenistönkin kannalta vuosi hyvin käyntiin. Jäsenmaksuksi päätettiin 
5€. Samalla ensi kertaa päätettiin, että 31.8. jälkeen uutena jäseniksi liittyville jäsenmaksu 
loppuvuodelta on alennettu, 3€. 

Ylimääräisiä kokouksia pidettiin peräti kolme. Ensimmäinen 10.3. johtui siitä, että 
hallituksen ruokavastaava pyysi henkilökohtaisista syistä eroa tehtävästään ja hallituksen jäsenen 
voi erottaa vain yhdistyksen kokous. Kaksi muuta, 6. ja 25.5., johtuivat sääntömuutoksesta. 
Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että yhdistyksen kokous hyväksyy uudet säännöt kahdesti. 
Muun jäsenistön osanotto ylimääräisiin kokouksiin oli vähäistä, muttei olematonta. 

Vaalikokous pidettiin 16.11. Uudeksi hallitukseksi valittiin jatkavina 
- Anna-Maria Tarvainen (puheenjohtaja) 
- Reeta Pellinen (raha-asiainhoitaja) 
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- Jonas Wahlbeck (retkivastaava) 
- Valtteri Maja (www-vastaava) 

ja uusina 
- Kaisa Västilä (sihteeri) 
- Taina Suominen (tiedonvälittäjä) 
- Annika Rantala (ruokavastaava) 
- Valtteri Ervasti (tapahtumavastaava) 

Näistä tapahtumavastaavan nimike oli uusi ”keksintö”. Hallitusvastuun jättivät Antti 
Tahvanainen ja neljän vuoden jälkeen puheenjohtaja Lauri Rahikainen, joka toistaiseksi otti 
vastuun Historiatyöryhmän koordinoinnista. 

Retket ja tapahtumat 
Ehkä perinteenä tunnetuin retkemme, eli alkuvuoden retki Nuuksion Kattilajärven mökille 

oli tällä kertaa 30.1.–1.2. Ulkoilua lähiseuduilla, saunaa, pelailua ja ruuan tekoa sitten illalla, ja 
avanto tietenkin. Puhtaan veden kanssa oli hieman ongelmia ja ruokajärjestelyt sekä niiden 
kustannusten jako aiheuttivat joillekin päänvaivaa, mutta eipä siitä enempää ja muuten oli mukavaa. 
Reissulla suunniteltiin myös kyseiselle toistuvalle tapahtumalle jotain nimeä, hallituksen kokous 
päätti myöhemmin nimeksi M.E.T.T.Ä. (Mikään ei toimi täällä ääriolosuhteissa ☺). 

Toinen yön mittainen retki oli vanhan jäsenen Max Mannolan HEVVEY-porukan kanssa 
tehty Lohjanharju ennen E18:aa 12.–13.6. Ideana oli retkeillä Lohjan ja Sammatin niissä 
maisemissa, jonne aikanaan kyseinen moottoritie tulee. Yö vietettiin Kisakallion urheiluopiston 
läheisellä retkeilyalueella Sorvalammen äärellä. Seuraavana päivänä tutustuttiin paikallisiin 
nähtävyyksiin. 

Yön mittaisia reissuja oli kuluneena vuonna verrattain vähän, edellisten lisäksi vain 
pienellä porukalla tehty purjehdus Espoon edustalla Rahikaisen Winette-puupurjeveneellä. 

Pikkureissuja oli vähintään niin kuin aiemminkin. Niin huhtikuun linturetki kuin 
myöhempi yölaulajaretki suuntautuivat naapurilahdelle, kuten tietysti myös perinteinen Laajalahden 
syysretki. Suomenojallekin tehtiin linturetki, samassa yhteydessä vierailtiin paikan 
jätevedenpuhdistamolla. Marraskuun synkkä retki tehtiin Vuosaaren rakenteilla olevan sataman 
maisemiin. 

Saunailtoja oli perinteisesti kaksi molempina lukukausina. Ansiokkaasti kaikkiin niihin 
hankittiin puhuja, ensimmäiseen kaksikin. Teemat olivat Suomen Rooman klubi, ilmastonmuutos, 
biokaasu sekä energia ja kestäväkehitys. 

Edellisvuoden 30-vuotissitsien kunniaksi päätettiin järjestää jäsenistölle 31-v-illapaitasitsit. 
Tavoitteena  oli illanvietto, joka ei juuri tuota OYS:lle kustannuksia, eikä työtä järjestäjille, so. että 
kaikki voivat osallistua juhlintaan. 20.3. 3A:n Takkakabinetissa pidetty tilaisuus onnistui mukavasti 
ja tästä on tavoite tehdä perinne, jossa nykyiset ja vanhat aktiivit voivat tavata leppoisissa 
merkeissä. 

Leffailta 1.11. OK20:n KinoPolissa (Winged Migration ja Princess Mononoke) oli 
yleisömenestys, 26 osallistujaa eli yli paikan kapasiteetin. Toimintakertomuksen liitteenä on lista 
kaikista vuoden 2004 tapahtumista. 

Jäsenistö ja jäsenhankinta, tiedotus 
OYS osallistui tänäkin vuonna niin Otasuunnistukseen perinteisellä 

pullomuurahaisrastillaan kuin Kampusriehaan. Kampusriehaständiä varten pidettiin erillinen 
kokous, jossa sitä kehitettiin interaktiivisemmaksi. Kierrätyskeskukselta saatujen mappien jaon 
lisäksi ständillä oli muun muassa kuvatunnistukseen perustuva luontovisa. Uusia nimiä ekoinfo-
tiedotustlistalle kertyi muutamia kymmeniä. Nettisivujakin hieman kehitettiin potentiaalisia jäseniä 
palvelevammaksi ja esimerkiksi englanninkielinen tiivistelmä OYS:sta ja Laajalahden luontopolusta 
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lisättiin. Päätettiin että syksyllä liittyville jäsenille jäsenmaksu loppuvuodelta on alennettu 3€ viiden 
euron sijasta. Tätä tullaan pysyväispäätöksellä ehdottamaan jäsenmaksuista päättävälle 
vaalikokoukselle jatkossakin menettelyksi. 

Sääntömuutos mahdollisti myös TKY:aan kuulumattomien jäseneksi liittymisen. 
Jäsenrekisteriä ylläpidossa skarpattiin, eli selkiytettiin sen ylläpitoa ja sitä, mitkä tiedot jäsenistä 
pitää olla. Kaikki ekoloota-jäsensähköpostilistalla olevat listättiin myös ekoinfo-tiedotuslistalle, 
jotta jäsenmaksun maksamatta jättäneet eivät katoaisi kokonaan tiedotuksemme piiristä. Jäsenmäärä 
kasvoi hieman ja oli vuoden lopussa 32. Hyvään tiedottamiseen liittyviä asioita mietittiin usein, 
mutta mitään uusia kanavia ei kehitetty, vaan käytettiin vanhaa viisikkoa s-postilistat, nettisivut, 
news-ryhmä(t), Polyteekkari ja ilmoitustaulut.  

Myös TKY:n sivujen yhteydessä olevan Minun TKY:ni eli Kampussivujen tarjoamia 
mahdollisuuksia tiedottamisessa ja jäsenistönhallinnassa hyödynnettiin. 

Projektit 
Vuoden alussa saatiin vihdoin hankittua OYS:ille 

kangasmerkit. Tämä oli uudenlainen teko siinäkin mielessä, 
että kangasmerkit ovat hitaasti mutta korkojen kera itsensä 
takaisin maksava sijoitus, ja tällaisia sijoituksia OYS:illa ei, 
ainakaan viime vuosina, ole ollut. Kangasmerkit tuovat myös 
näkyvyyttä. Ensimmäisen vuoden aikana 300:sta merkistä 
myytiin ihan mukava määrä eli 84. 

Pienenä alisuorituksena voi pitää Historiaprojektin etenemistä. Työryhmä kyllä kokoontui 
ja arkistomateriaali saatiin pääosin jaettua kullekin rymäläiselle määritetyn vuosivälin mukaisesti. 
Paljon muuta ei sitten aikaan kyllä saatukaan ja tämä on niitä harvoja asioita, mistä hallitus 
toimintasuunnitelmansa perusteella ansaitsee moitteet. 

Pieni projekti oli myös Pikkujoulujen aluksi järjestetty tulevaisuusmietintö ja sen pohjalta 
laadittu kirjallinen yhteenveto, OYS 2010. Ideana oli miettiä OYS:n tulevaisuutta, uhkia ja 
mahdollisuuksia usemman vuoden päähän. Mietintö löytyy muun muassa Otaxista. 

Yhteydet muihin tahoihin 
HYY:n Ympäristövaliokuntaan pidettiin hyvin yhteyttä, heidän kokouksiinsa osallistuttiin 

ja heitä kutsuttiin OYS:n tapahtumiin. Vastaavasti meiltä osallistuttiin Ympvk:n LYK:eihin 
(Loputtoman ymmärryksen klubi), joissa punaviinin ja naksujen äärellä jutustellaan 
ympäristöasioista. Yhteistoimintaa vähensi itse asiassa se, ettei Ympvk toiminut, ainakaan laajalla 
rintamalla, kovin aktiivisesti. Vielä selvemmin näin oli TKY:n luomuruokaalayhdistys pOTAatin 
suhteen, mutta heidänkin kanssaan oli kevätkaudella yhteistyötä. Loppuvuodesta TAIK:n yo-
kunnan, TOKYO:n vastaperustetettu ympäristövaliokunta kutsui muiden ylioppilaskuntien 
ympäristöjärjestöjen toimijoita tapaamiseen, jossa OYS:nkin oli edustettuna. Tästä lähti idea 
vireille, pitäisikö meidänkin kutsua joskus vastaava kokoontumienen Otaniemeen... 
Kierrätyskeskuksen kanssa jatkettiin jo usean vuoden kestänyttä yhteistyötä Kampusriehan 
yhteydessä, eli jaoimme heiltä saatuja ilmaisia mappeja ja esitteitä. 

Aivan uudenlaista yhteistyötä oli toiminta TKK Dipolin ympäristökoulutuksen kanssa, 
lokakuisen OtaECO-kongressin yhteydessä. Toimimme vetäjinä kyseisen ympäristö-, 
yhteiskuntavastuu- ja globalisaatiokongressin päätteeksi järjestetyllä vapaaehtoisella retkellä 
Laajalahdelle. Oppaaksi lähtevät saivat palkkioksi osallistua hintavan kongressin tapahtumiin 
tarjoiluineen. Retki ei ollut yleisömenestys, mutta toivottavasti yhteistyö jatkuu jolloin juttua voi 
pitää merkittävänä yhteyden avaamisena. 
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Kokoontumistilat 
Hallituksen säännöllisten kokoontumisten myötä tutuiksi tulivat HOAS:n Jämeräntaival 

10:n kerhohuoneet, kokoustettiinpa kerran Teekkarimuseollakin. Puheenjohtajan solu JMT 11 G:ssä 
toimi myös usein kokouspaikkana. 

Saunatilojen varaamisessa ei enää jumitettu pelkästään 3A:n kattosaunaan, vaan käytössä 
olivat myös Gorsu ja OK20-pieni. Sellainen positiivinen ongelma todettiinkin, että jos aihe on 
kiinnostava ja tiedotus hyvää, on kattosauna tapahtumapaikaksi liian pieni. 

OYS:illa ei ole omaa tilaa, mutta materiaalin arkistointia varten TKY tarjoaa tiloja. 
Historiaprojektin takia arkistomme on nyt levällään eri ihmisillä. Onkin todella tärkeä muistaa pitää 
yhteyttä historiatyöryhmäläisiin ja kehoittaa sitä huolellisuuteen, ettei hitaasti etenevän projektin 
myötä arvokasta materiaalia joudu kadoksiin! 

Taloudenhoito 
Lähinnä kangasmerkki-investoinnin takia OYS:n tilit olivat alkuvuodesta lähellä nollaa, 

tilanne korjaantui TKY:n toimintatuen myötä. Niukan rahatilanteen takia kiinnitettiin tarkasti 
huomiota, ettei muu toiminta tuota tappiota. Toisin sanoen juoma- ja ruokatarjoilussa sekä muussa 
vastaavassa oltiin huolellisia, että kävijöiltä rahastetaan asiaankuuluva määrä. Kulujen hallinnasta 
hallitus ansaitseekin kiitettävän arvosanan. Vaalikokouksessa heräsi myös keskustelua, olisiko 
paikallaan nostaa OYS:n vuosikaudet samana pysynyttä jäsenmaksua. Näin ei tehty, mutta jatkossa 
esimerkiksi euron korotusta pidettäneen hyvinkin varteen otettavana. 
 

  
Otaniemessä 22.2.2005  

 
  
vakuudeksi 

 
________________________ 
Lauri Rahikainen 
puheenjohtaja 2004 


