Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje syksy 2018

Vaikutusvaltaa tarjolla – yhdistyksen tärkein
kokoontuminen 31.10. Matarassa!
Tänä vuonna 80 vuotta täyttävä Suomen luonnonsuojeluliitto on Suomen suurin, kaunein ja
vaikutusvaltaisin luonnonsuojelun kansalaisjärjestö. Paikallinen yhdistys on toiminta-alueellaan myös
laillinen osapuoli erilaisissa luontoon liittyvissä kiistakysymyksissä.
Jyväskylän seudun yhdistyksemme ei kuitenkaan ole viranomainen, eikä sillä ole palkattua
henkilökuntaa. Meihin kohdistuu silti välillä kovia odotuksia; hakkuu pitäisi pysäyttää tuolla ja
kivenmurskaamo täällä. Valistusta muovin haitoista ja muustakin olisi hyvä myös harjoittaa.
Silloin kun toimitaan vapaaehtoisuuden pohjalta, omalla vapaa-ajalla, on mahdollisimman monen
ihmisen aktiivisuus ja apu - pienikin - kullanarvoista. Ei tarvitse osata asemakaavan koukeroita tai
metsänhoidon perusteita. Riittää, kun soittaa asianomaiselle virkamiehelle tai yritykselle ja kysyy,
miksi jotain toimenpidettä ollaan tekemässä, tai kun innostuu järjestämään retken kohteeseen, joka on
hieno ja uhanalainen.
31.10.2018 pidetään yhdistyksemme tärkein vuosittainen kokoontuminen eli vuoden 2019
toiminnasta päättävä syyskokous Mataran (Matarankatu 4) kokoustila Ratamossa klo 18.00 alkaen.
Tule sinne ja osallistu yhdistyksemme toimintaan siinä mitassa ja siinä asiassa, joka sinulle sopii.
Tehkäämme kaikki pieni osuutemme Jyväskylän seudun luonnon hyväksi.
Yhdistyksen puolesta
Heikki Susiluoma
Puheenjohtaja (040 550 4944)
Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia. Seuraa ilmoittelua JYSYn verkkosivuilla ja tule
mukaan! Toivomme, että ilmoitat kahvi- ja teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen puheenjohtajalle
(heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi).
HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle:
anne.m.pennanen(at)gmail.com. Näin saat sähköpostitse ajantasaista ja tarkennettua tietoa
tapahtumista.

TAPAHTUMAKALENTERI:
Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse, verkkosivuillamme www.sll.fi/keskisuomi/jyvaskyla , Facebook-sivullamme (@JYSYsll) sekä Jyväskylän kaupungin ja
Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.
la 29.9.

Retki Leivonmäen kansallispuistoon. Retki tehdään kimppakyydein ja kokoontuminen
on Selänpohjan parkkipaikalla klo 11, josta lähdemme kiertämään 5,5 kilometrin
pituisen Mäyrän kierroksen. Retkelle lähdetään omin eväin, joita nautitaan kierroksen

loppupäässä Lintuniemen laavulla. Retkellä on mahdollista lähteä myös Kirveslammen
kierrokselle (1,7km), mikä sisältää lyhyen käynnin ennallistetulla suolla.
Ilmoittautumiset 27.9. mennessä osoitteeseen sandra.mehtovuori(at)gmail.com tai p.
040 057 3203 / 040 550 4944.
ke 3.10.

Sieniatlasretki. Kokoontuminen klo 17 Laajiksen P-paikalla, Laajavuorentie 15. Retki
kestää 2 tuntia. Ota retkelle mukaan kamera, jolla voit ottaa sienihavainnoista
tunnistuskuvia. Lisäksi tarvitset sienikorin, muistiinpanovälineet ja säänmukaiset
varusteet. Voit halutessasi kirjata havaintoja suoraan maastossa, jos sinulla on älypuhelin
(tässä tapauksessa rekisteröidy osoitteessa laji.fi), tai myöhemmin kotonasi. Ei
ennakkoilmoittautumista. Lisätietoja: Kaisa Tervonen, kaisa.i.tervonen(at)jyu.fi tai p. 050
594 2478.

la 27.10.

Linturetki. Kokoontuminen klo 9 Savelan S-Marketin p-alueella, Vehkakatu 5.
Lähdemme tarkkailemaan viimeisiä muuttolintuja joutsenten ja muiden vesilintujen
levähdysalueille Jyväskylän lähialueille.
Retki tehdään kimppakyydeillä, joten
ilmoitathan oletko kyytiä vailla tai voitko tarjota sitä. Mukaan säänmukaiset ja lämpimät
vaatteet ja omat eväät. Tarkoitus on pysähtyä laavu- ja nuotiopaikalle. Kohteet
tarkentuvat ennen retkeä sen mukaan, missä ovat suurimmat joutsenkerääntymät tai
muuta erikoista. Huonon sään sattuessa varapäivä on sunnuntai 28.10, sama aika ja
paikka. Ilmoittautumiset perjantaihin 26.10 mennessä mieluiten iltaisin Hannu
Laakkoselle osoitteeseen hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834 .

ke 31.10.

Yhdistyksen syyskokous Mataran kokoustila Ratamossa (Matarankatu 4) klo 18 alkaen.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätämme vuoden 2019 toiminnasta. Tervetuloa
mukaan!

***********
Kasvikerho kokoontuu Keski-Suomen luontomuseolla (Ihantolantie 5, käynti Nisulan
puoleisesta sivuovesta) keskiviikkona 17.10., 14.11. ja 5.12. klo 17. Vetäjä on Johanna
Hallman, p. 0400 808 446.
JYSYn hallitus 2018: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); vpj.
Anita Pätynen (anita.patynen(at)gmail.com 040 508 9428); sihteeri Anne Pennanen
(anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)gmail.com,
045 236 4834); Ulla Sinikka Sihvonen (sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 040 718 8093); Eerika
Häyrinen (eerika.hayrinen(at)gmail.com), Ari Jäntti (ari.j.jantti(at)gmail.com, 040 774 1983);
varajäsen Kaisa Tervonen (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478).

