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1. Yleiset tavoitteet
Yhdistyksen tavoitteena on tukea paikallista luonnon- ja ympäristönsuojelua ja herättää sekä
yhdistyksen jäsenistössä että toiminta-alueen uuden Jyväskylän (Korpilahti ei kuulu JYSLYn
toiminta-alueeseen) ja Muuramen asukkaissa vastuullista kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön
ja luontoon.
Toimintamme tavoitteena on aktivoida jäsenistöä seuraamaan asuin- ja elinympäristönsä muutoksia
ja rohkaista puuttumaan päätöksentekoon.

2. Erityiset 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 ja
muistuttamaan toiminta-alueen kuntia energiansäästöstä ja ilmastoasioista.
2.2. Kaavoitus ja maankäyttö
Seuraamme aktiivisesti Jyväskylän ja Muuramen maankäyttösuunnitelmia ja pyrimme
huomioimaan suunnitelmia arvioidessamme myös niiden vaikutukset paitsi luontoon myös
ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan. Tulevan toimintavuoden aikana olemme mukana
järjestämässä kaavoituskoulutusta yhdessä muiden kaavoituksesta kiinnostuneiden paikallisten
yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kaavoituskoulutus järjestetään mahdollisuuksien mukaan
yhteistyössä luonnonsuojeluliiton kanssa.

3. Toimintamuodot
3.1. Kokoukset
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja pääosin toteuttaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu n.
kerran kuukaudessa, kesällä harvemmin. Virallisten yleisten kokousten eli syys- ja kevätkokousten
yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet yhdessä SLL:n Keski-Suomen piirin kanssa.
3.2. Retket ja tapahtumat
Järjestämme sekä kevät- että syysretket ja lyhyempiä lähiluontoretkiä. Retkille pyritään saamaan
mukaan paikallisen luonnon ja retkikohteen tunteva opas.
Osallistumme yhteisiin, valtakunnallisiin kampanjoihin ja teematapahtumiin. Luonto- ja
ympäristöviikon teemana on metsien ja soiden suojelu. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan
Luonnonkukkapäivän, Hiljaisuuden päivän ja geologianpäivän retket.

3.3. Yleisötilaisuudet
Tavoitteenamme on järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia, kuten alustettuja keskusteluja, paneeleita,
esitelmiä, toiminta-aluetta koskevien ajankohtaisten tapahtumien ja teemojen ympärille. Kuvaillat
ovat perinteisesti olleet suosittuja.
3.4. Asiantuntijatehtävät
Yhdistys osallistuu myös tulevana vuonna toiminta-alueen ajankohtaisiin projekteihin olemalla
mukana erilaisissa seuranta- ja suunnitteluryhmissä, mikäli tällaisia yhteistyötarpeita ilmenee.
Maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmia seuraamme aktiivisesti resurssien mukaan, ja otamme
kaavasuunnitelmiin kantaa lausunnoilla. JYSLY hyödyntää Suomen luonnonsuojeluliitolta
saatavissa olevaa asiantuntija-apua erilaisten muistutusten laatimiseen ja eteenpäin vientiin.
3.5. Avustukset
Yhdistyksen jäsenet sekä paikalliset ympäristö- ja luontotoimijat voivat hakea yhdistykseltä
avustuksia toimintaansa taikka yksittäisiin tapahtumiin. Hakemukset käsittelee yhdistyksen hallitus
kokouksissaan.

4. Yhteistyö
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin, Luonto-Liiton
Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen, Jyvässeudun sieniseuran,
kasvikerhon, JAPA:n ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

