Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry (Jysly)
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
1. Yleiset tavoitteet
Jysly toimii Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksenä ja siten Keski-Suomen piirin jäsenenä. Yhdistys
toimii Luonnonsuojeluliiton toimintaperiaatteita noudattaen. Sen tavoitteena on tukea paikallista luonnon- ja
ympäristönsuojelua Jyväskylän ja Muuramen alueilla sekä herättää yhdistyksen jäsenistössä ja seudun asukkaissa
vastuullista, kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön ja luontoon. Toimintamme tavoitteena on aktivoida
jäsenistöä seuraamaan asuin- ja elinympäristönsä muutoksia ja rohkaista puuttumaan päätöksentekoon.
2. Toimintateemat

2.1. Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen vaikutusten hillitsemisessä Jysly haluaa olla tärkeä paikallinen toimija.
Pyrimme siihen, että ilmastonmuutos otettaisiin huomioon paikallisessa suunnittelussa ja kaikilla toiminnan tasoilla
alkaen kaavoituksesta ja päätyen yksittäisten ihmisten arkipäivän valintoihin. Pyrimme pitämään
ilmastonäkökulmaa esillä yleisissä keskusteluissa sekä muistuttamaan toiminta-alueen kuntia uusiutuvan energian
suosimisesta, energiatehokkuudesta ja energiansäästöstä.
2.2. Kaavoitus ja maankäyttö
Seuraamme Jyväskylän ja Muuramen maankäyttösuunnitelmia ja pyrimme huomioimaan suunnitelmia
arvioidessamme niiden vaikutukset paitsi luontoon myös ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan. Osallistumme
kaavoitukseen liittyvään julkiseen keskusteluun. Erityishuomio kiinnitetään Kankaan alueelle ja Tourujoen
kohtaloon.
2.3. Metsäluonnon suojelu ja kaupunkimetsät
Kiinnitämme huomiota kaupunkimetsien tilaan ja niiden hoitoon. Metsien hoidossa tulee tavoitteena olla luonnon
monimuotoisuuden säilyttäminen ja mahdollisuuksien mukaan sen kasvattaminen. Metsien ja viheralueiden tulee
palvella asukkaiden jokapäiväistä virkistäytymistä. Metsäluonnon inventointiin käytämme resursseja tarpeen
mukaan.
2.4. Retkeilyä lähiluonnossa
Järjestämme lähiluontoon ja maakuntaan suuntautuvia retkiä. Retkille pyritään saamaan mukaan paikallisen
luonnon ja retkikohteen tunteva opas. Retkitarjonnan monipuolistamiseksi kehitetään toimintatapaa, jossa kuka
tahansa yhdistyksen jäsen voi järjestää retken tuntemaansa kohteeseen.
3. Toimintamuodot
3.1. Kokoukset
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja pääosin toteuttaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu noin kerran
kuukaudessa, kesällä harvemmin. Sääntömääräiset yleiskokoukset ovat syys- ja kevätkokous.

3.2. Retket ja tapahtumat
Osallistumme yhteisiin, valtakunnallisiin kampanjoihin ja teematapahtumiin. Järjestämme mahdollisuuksien
mukaan Luonnonkukkapäivän, Suomen luonnon päivän, Hiljaisuuden päivän ja Geologian päivän retket sekä
Luonto lainassa –kirjastoviikon tapahtuman. Lähiretkien kohteiksi valitsemme muun muassa Jyväskylän ja
Muuramen luontopolkuja.
Jäsenistöä kannustetaan organisoimaan omatoimisesti retkiä ja kutsumaan muita mukaan luontoon. Netti- ja
facebooksivulla sekä sähköpostissa kerrottu tapahtuma on helppo toteuttaa omin eväin ja kimppakyydein.
Selvitämme mahdollisuutta järjestää useamman päivän jäsenmatka Suomen lähialueille.
3.3. Yleisötilaisuudet
Järjestämme toiminta-aluetta koskevien ajankohtaisten tapahtumien ja teemojen ympärille erilaisia
yleisötilaisuuksia, kuten alustettuja keskusteluja, paneeleita ja esitelmiä.
3.4. Talkoot
Jatkamme vieraskasvilajien torjuntatalkoiden järjestämistä, erityisesti jättipalsamin torjuntatalkoita. Osallistumme
mahdollisuuksien mukaan perinteisten niittotalkoiden järjestämiseen Hetteen tilalla.
3.5. Perhetoiminta
Pyrimme käynnistämään koko perheelle sopivaa toimintaa.
3.6. Asiantuntijatehtävät
Yhdistys osallistuu toiminta-alueen ajankohtaisiin projekteihin olemalla mukana erilaisissa seuranta- ja
suunnitteluryhmissä, mikäli tällaisia yhteistyötarpeita ilmenee. Maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmia
seuraamme resurssien mukaan, ja otamme niihin kantaa lausunnoilla. Jysly hyödyntää Luonnonsuojeluliitolta
saatavissa olevaa asiantuntija-apua erilaisten muistutusten ja lausuntojen laatimiseen ja eteenpäin viemiseen.
3.7. Avustukset
Jäsenet sekä paikalliset ympäristö- ja luontotoimijat voivat hakea yhdistykseltä avustuksia toimintaansa tai
yksittäisiin tapahtumiin. Hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus kokouksissaan.
4. Tiedotus
Tiedotamme jäsenistöllemme toimintakauden tapahtumista ja ajankohtaisista asioista kaksi kertaa toimintavuoden
aikana lähetettävällä jäsenkirjeellä. Sähköisen tiedottamisen laajentamiseksi olemme pyytäneet jäseniä lähettämään
sähköpostiosoitteensa, johon lähetämme jäsenkirjeen lisäksi ajankohtaisia tapahtumamuistutuksia ja -ilmoituksia.
Luonnonsuojeluliiton internetsivujen yhteydessä toimivat kotisivut ovat tärkeä tiedotuskanava. Lisäksi yhdistyksen
toiminnasta kerrotaan facebooksivulla.
Ilmoitamme tapahtumista myös Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla ja Jyväskylän kaupungin tapahtumapalstalla
netissä sekä lähettämällä tiedotteita paikallislehtiin ja paikallisradioon. Suuremmista yleisötilaisuuksista sekä
vuosikokouksista ilmoitamme maksullisilla lehti-ilmoituksilla.

5. Yhteistyö
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin, Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin, KeskiSuomen lintutieteellisen yhdistyksen sekä muiden Jyväskylän seudun ympäristöjärjestöjen ja toimijoiden kanssa.
Liitämme tilan sallimissa puitteissa näiden toimijoiden tapahtumailmoituksia myös jäsenkirjeisiin.

