
TOIMINTAKERTOMUS 2007
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry

1. Toimihenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtajana (sekä jäsenrekisterin hoito) on toiminut Marja Kupari 
ja  varapuheenjohtajana Veikko Ahola.  Hallituksen jäseninä toimivat Irma 
Heiskanen (yhdistyksen sihteeri ja tiedottaja) , Asta Häkkinen hoiti taloudenhoitajan 
tehtäviä maaliskuun loppuun 07 saakka. Mirja Peltola jatkoi taloudenhoitajan 
tehtävissä huhtikuun alusta alkaen. Muita hallituksen jäseniä olivat Silja Parri, 
Hannu  Laakkonen (kaavoitusvastaava), Arja Fried ja Jaana Tuppurainen. 
Varajäseninä olivat Tiina Lappalainen ja Tiina Lampinen. 

Tilintarkastajina ovat toimineet  Olli Sihvola ja Pekka Tikkanen sekä 
varatilintarkastajina Timo Pylvänäinen ja Juhani Paavola.

2. Jäsenmäärä

Yhdistykseen kuului vuoden 2007 joulukuussa 848 jäsentä (toukokuussa 07 jäseniä
oli 568).  Liiton face-to-face -kampanjan tuloksena uusia jäseniä oli liittynyt 154. 

3. Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.3.2007 ja syyskokous 17.10.2007. Varsinaisia 
hallituksen kokouksia on pidetty 9 sekä yksi nettikokous. Lisäksi järjestettiin Kessun 
ja lsy:n yhteinen ideointi-ilta 3.5.07.

4. Tiedottaminen

Yhdistyksen jäsenille tiedotettiin tapahtumista ja toiminnasta kahdella jäsenkirjeellä. 
Lisäksi tapahtumista viestitettiin sähköpostilistojen, paikallisradioiden ja lehti-
ilmoitusten välityksellä. Maksulliset ilmoitukset laadittiin vuosikokouksista ja niiden 
yhteydessä järjestetyistä tilaisuuksista. Lisäksi maksulliset ilmoitukset oli 21.2.07 
järjestetystä energia- ja ilmastoaiheisesta vaalipaneelista ja 8.12.07 yhdessä SLL:n 
kanssa järjestetystä "EU:n energia- ja ilmastopolitiikka - mahdollisuus Suomelle" –
tapahtumasta. Muista tapahtumista oli yleensä ilmoitukset Keskisuomalaisen 
tapahtumakalenteri-palstalla. 

Tiedotimme jäsenkirjeissä omien tapahtumiemme lisäksi myös mm. Luonto-Liiton 
Keski-Suomen piirin tapahtumista.

Toukokuussa 07 valmistuivat yhdistyksen nettisivut. 
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5. Tapahtumat ja retket

Yhdistys on järjestänyt toimintakauden aikana: 
- paneelikeskustelun 21.2. ”Tulevaisuuden energia- ilmastoratkaisut Keski-Suomen 

näkökulmasta” Tilaisuuden vetäjänä toimi Lauri Myllyvirta/Greenpeace. Tilaisuuden 
järjestettiin yhteistyössä eri ympäristöjärjestöjen kanssa.

- lintujen kevätseurantaretken 21.4. Kuukasojan ja Lehesjärven alueille ja Laukaan 
Vuonteelle 

- osallistuttu 17.5. yhteistyökumppanina lapsille ja lapsiperheille suunnatun 
tapahtuman Vainupäivien, satuseikkailun, toteutukseen  Haukanniemessä. 
Tapahtuman pääjärjestäjänä oli Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri.

- retken Leivonmäelle 9.6., tutustuen Rutalahden Koskikaran luontopolkuun ja 
kansallispuistoon

- pohjoismaisen luonnonkukkapäivän retken Tourulan luontopolulle 17.6.
- retken Vienan Karjalaan 17. – 20.7.yhdessä Laukaan luonnonystävien kanssa
- yhteistyössä GTK:n kanssa geoluennon 8.9. (luento ja kivinäytteiden tarkastelu) 

Vesilinnassa. Asiantuntijana geologi Reino Kesola, GTK, Kuopio 
- esitellyt omaa toimintaansa yliopiston ympäristöviikolla kasvisravintola Katriinassa 

27.9. 
- Vienan Karjalan kuvaillan 3.10. Kuvia retkeltä näytti Markku Könkkölä
- syysretken ”Joutsenten ja kurkien maahan” Viitasaaren Heinäsuvantoon 7.10. 
- energiansäästöviikon näyttelyn kaupunginkirjastossa 8. – 19.10. yhteistyössä 

Luonto-liiton kanssa
- ilmastoaiheisen seminaarin yhdessä SLL:n kanssa 8.12.

6. Muu toiminta

Syyskuussa 07 syyskokouksen yhteydessä järjestetyssä keskustelutilaisuudessa 
otettiin kantaa kaupungin metsäsuunnitelmaan ja nostettiin taloudellisen 
tuottavuuden yleistavoitteen rinnalle "elämyksellinen tuottavuus ja 

vaikuttavuus”. 

Luonto-opashanke. Yhdistys oli mukana selvittämässä mahdollisuuksia Keski-
Suomen aluetta esittelevän luonto-oppaan toteuttamiseksi. Asia on vielä 

keskeneräinen. 

Irma Heiskanen on toiminut yhdistyksen edustajana Jyväsriihen hallituksessa 
(varajäsen).

Marja Kupari on ollut kutsuttuna mukana pro Haukanniemi työryhmän tilaisuuksissa 
tavoitteena alueen luontoarvojen huomioiminen alueen rakentamisessa ja 
viherosayleiskaavan seuranta.

Yhdistys on osallistunut Keski-Suomen luontojärjestö Luonto-Liiton Keski-
Suomen piirin, Kessun 30-vuotisjuhlaan toukokuussa 07.

Luonnonsuojeluyhdistys on osallistunut yhteistyössä Keski-Suomen 
ympäristökeskuksen kanssa Hetteen perinnemaisemaniityn niittotalkoisiin 
Muuramessa.

Kansainvälisen autottoman päivän ja liikkujan viikon yhteydessä syyskuussa 07 
yhdistys on jättänyt Jyväskylän verkostokaupungille haasteen ilmaisten 
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bussikuljetusten järjestämisestä seuraavan vuoden autottomana päivänä. 

Syyskuussa 07 hallituksen jäseniä on osallistunut Finlandia-maratoniin tehden 
samalla yhdistystä näkyväksi.

Yhdistyksen pj., sihteeri ja taloudenhoitaja ovat osallistuneet Pieksämäen 
Partaharjulla 1. – 2.9. järjestettyyn luonnonsuojeluyhdistysten aktivistitapaamiseen. 

Yhdistyksen juhlatoimikunta on tehnyt juhlavuoden julkaisuun ja elokuussa 
tapahtuvaan juhlaan liittyviä järjestelyjä. 

7. Avustukset.

Yhdistys on maksanut Greenpeacelle avustusta ja matkakuluja 194,20 € 
osallistumisesta ilmasto- ja energiapaneeliin (21.2.) Jyväskylässä. 

Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriltä on saatu avustuksina 418,70 € (21.2.) 
energia- ja ilmastopaneeliin. Ei muita avustuksia.

 8. Kannanotot ja julkilausumat.

Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys jätti 16.2.2007 maakuntakaava- 
ehdotuksesta muistutuksen. 
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