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Jäsenkirje talvi 2012

Tervehdys Jyslyn jäsen!
Meitä on paljon  olet yksi yli 900:sta Jyväskylän seudun
luonnonsuojeluyhdistyksen jäsenestä! Luonnonsuojeluliiton vaikuttavuus perustuu jäsenmäärän ja
demokraattisen päätöksenteon lisäksi alueelliseen kattavuuteen  periaatteessa jokaisen neliökilometrin
pitäisi maassamme olla jonkin yhdistyksen harrastuksen ja huolehtimisen kohteena! Tule mukaan
harrastamaan ja huolehtimaan!
Ohessa Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen toimintaa tulevana keväänä ja kesän alussa. Siis
kaikki se, mikä on tiedossa tammikuun lopussa. Lisää toimintaa kalenteriin mahtuu ja uusia ihmisiä niitä
järjestämään. Siksipä tärkeänä päivämääränä heti alkuun kannattaa nostaa maanantai 20.2. jolloin
järjestetään jäsenilta kaikille jäsenille ja uusille jäsenille erityisesti! Tule paikalle ja ehdota toimintaa /
tapahtumia / työryhmiä! Samalla pääset tutuksi muiden jäsenten lisäksi Jyväskylän seudun luonnon
kanssa.
Usein tilaisuuksia järjestetään hyvinkin nopealla aikataululla ja muiden ympäristöjärjestöjen kanssa
yhteistyössä. Näistä kaikista nopeasti järjestettävistä tilaisuuksista tiedotamme vain sähköpostin kautta.
Jotta spontaanit tapahtumat pääsisivät sinunkin ulottuvillesi, niin tarvitsemme sähköpostiosoitteesi
Valoisaa talvea ja kevättä!
Toivottaa yhdistyksen hallituksen puolesta
Pj Heikki Susiluoma
Ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen tiedottajalle osoitteeseen ritva.kupari(at)kolumbus.fi, kiitos!
Näin toimimalla saat sähköpostitse ajankohtaista tietoa kaikista tapahtumista, myös niistä, jotka eivät
ehdi mukaan painettuun jäsenkirjeeseen. Yhdistys myös säästää rahaa ja luonnonvaroja
siirtymällä mahdollisimman paljon sähköiseen tiedottamiseen.

Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, Raitalista 'yleisille' asioille ja Leinikkilista erityisesti
kasviasioista kiinnostuneille. Listat voivat toimia paitsi tiedotuksessa myös keskustelukanavina. Listoille
liittyminen tapahtuu netissä, seuraavan linkin osoittamalla sivulla pääsee liittymään Raitalistalle, ja muuttamalla
raitasanan tilalle leinikkisanan, pääsee Leinikkilistan ylläpitosivulle http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita.

TAPAHTUMA JA TOIMINTAKALENTERI:
Tiedotamme nyt ilmoitetuista ja uusista tapahtumista myös wwwsivuillamme: www.sll.fi/keski
suomi/jyvaskyla ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Lisäksi lähetämme tapahtumailmoituksia
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille (katso ohjetta edellä).

ma 20.2.

Jäsenilta klo 1720. Paikkana KeskiSuomen luontomuseo, Vesilinna, Ihantolantie.
Tervetuloa kaikki ja erityisesti uudet jäsenet keskustelemaan ja ideoimaan toimintaa. Alussa
on varattu mahdollisuus tutustua KeskiSuomen luontomuseoon klo 1718. Klo 18 on
tilaisuus jututtaa yhdistyksen hallituksen jäseniä ja sen jälkeen asiantuntijat kertovat
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksen toimialueen luonnosta, sen erityispiirteistä ja
uhkista  noin klo 18.30. Asiantuntijoina on mm. yhdistyksen hallituksen jäsen ja
Ympäristökeskuksen johtava tutkija KariMatti Vuori.

pe 16.3.

Pöllöretki. Huonon, esim. tuulisen sään osuessa kohdalle varaillat la 17.3, pe 23.3 ja la
24.3. Retki tehdään mieluiten tyynellä tai lähes tyynellä säällä. Kokoontuminen klo 19.45 K
kauppa Länsiväylän parkkialueella (koskee kaikkia iltoja). Retki tehdään omilla autoilla,
joten ilmoitathan oletko kyytiä vailla vai onko sinulla tarjota sitä. Halutessa voi ottaa omat
eväät ja kuumaa juomaa mukaan. Ja kannattaa pukeutua lämpimästi. Ilmoittautumiset s
postiin hane.laakkonen(at)hotmail.com ja puhelimitse Ritva Kuparille 050 516 0550.
Retkikohde tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Retken kesto n. 4 tuntia.

ke 28.3.

Sääntömääräinen kevätkokous klo 17 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.
Käsitellään edellisen toimintavuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös. Tervetuloa
ideoimaan toimintaa jo klo 16.30! Luonnonsuojeluliiton KeskiSuomen piirin kevätkokous
klo 17.30.

ke 28.3.

klo 18.15 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa yleisötilaisuus Vaihemaakuntakaava 
lisää vesiensuojelua vai lisää humusta? Asiasta kertomassa Saarijärven reitiltä tunnettu
ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitinen.

la 28.4.

Retki Heinälammelle  teemana pienvedet, lähiluontomme unohdetut aarteet. Pienvedet
(purot, norot, lähteet ja tietyn tyyppiset lammet) ovat Suomen uhanalaisimpia
luontotyyppejä. Mikä on luontotyyppi? Mitä sen uhanalaisuus merkitsee? Miten tunnistan
tämän luontotyypin? Mikä niitä uhkaa? Miten suojella ja parantaa näiden luontotyyppien
tilaa? Kaupunkiympäristössäkin, aivan välittömässä lähiluonnossamme on pienvesiä, joiden
luontoarvot usein unohdetaan. Pienvesien tila kuitenkin heijastuu moniin asioihin
lähiluonnossamme ja ihmisten arjessa, usein arvaamattomillakin tavoilla. Jyväskylän
kaupunginkin toiminnassa on kaltoin kohdeltu monia pienvesiä. Voiko vaurioita korjata?
Mitä yksittäinen kuntalainen voi tehdä? Tule tutustumaan aiheeseen ja keskustelemaan siitä
esimerkkikohteiden äärelle.
Kokoonnumme lauantaina 28.4. klo 10 Palokkajärven Tyyppälänlahden pohjukan kohdilta
Heinälammelle kääntyvän Heinälammintien (Seppäläntietä Laukaantien varressa olevien
Bilteman ja Plantagenin ohi ajaen mäen alla oikealle kääntyvä) päässä olevalla
parkkipaikalla. Retki alkaa liitooravien asuttamasta puronvarsimetsiköstä, jatkuu
Tyyppälänjoen (puron) ja Heinälammen rantoja seuraillen Palokkajärven pohjukkaan. Sään
mukainen varustus, jalkinesuosituksena kumisaappaat, joiden varret riittävät upottavassa
saraikossakin kahlailuun. Kesto arviolta 23 tuntia, omat eväät mukaan. Ilmoittautuminen:
kmvuori(at)gmail.com, puh: 040 543 2227.

su 6.5.

Linturetki lähialueen lintujärville; Hankasalmen PieniKaihlaselle, Laukaan Lapinjärvelle
ja Vuonteelle. Kokoontuminen klo 9 Kkauppa Länsiväylän parkkialueella. Retki tehdään
omilla autoilla kimppakyydein, joten ilmoitathan tarvitsetko kyytiä vai onko sinulla tarjota
sitä. Omat eväät, sään mukaiset vaatteet sekä mahdolliset kiikarit mukaan. Vuonteella on

mahdollisuus makkaranpaistoon. Ilmoittautumiset spostiin hane.laakkonen(at)hotmail.com
tai puhelimitse Ritva Kuparille 050 516 0550. Paluu retkeltä iltapäivällä.
pesu 25.27.5. Kevätretki Salamajärven kansallispuistoon perjantaiillasta sunnuntaiiltaan. Yhdistys
on varannut tilaa Salamajärven kansallispuiston keskeltä  Koirasalmen luontokeskuksesta
keväistä retkeä varten. Ajankohta on kukkeinta kevättä ja Salamajärvi kansallispuistona
eteläisin erämainen puisto, jonka erikoisuuksia ovat metsäpeura ja Heikinjärvennevan
linnusto. Puistossa tavataan myös yleisimmät suurpetomme ja kotka.
Tarjolla on mukavaa majoitusta ja mahdollisuus tilausruokailuun Koirasalmen
opastuskeskuksessa. Majoitus on 30 euroa / vrk / henkilö ja mikäli tulee koko kämppä
täyteen (22 henkilöä), yöhinta halpenee. Ruokien hinnat ovat aamiainen 10 euroa ja
päivällinen 18 tai 21 euroa vaihtoehdosta riippuen eli viikonlopun ruuat tulisivat
maksamaan noin 60 euroa. Yöpyminen omassa teltassa on myös mahdollista.
Reissuun mentäisiin todennäköisesti omilla autoilla kimppakyydein niin, että perillä
onnistuu siirtyminen Sysilammen kämpälle ja Koirajoen aarnialueelle. Alustavat
ilmoittautumiset pyydämme 29.2. mennessä, jotta osaamme varata riittävän tilan
majoittujille. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: heikki.susiluoma@ekoportti.fi, 040 550 4944.
Kasvikerhon kokoontumiset Vesilinnan Luontomuseon (Ihantolantie) luentosalissa klo 18, vetäjänä
biologi Anna Uusitalo (tiedustelut anna.uusitalo(at)kurenniemi.fi). Tilaisuudet ovat kaikille
avoimia ja maksuttomia. Ohjelman tarkennukset ja lisätietoja leinikkilistalla.
ke 8.2.
Kuvia Ahvenanmaan kasviharrastusseminaarista 2011
ke 14.3.
Sarat, Carex: Yksitähkäiset
ke 11.4.
Vidat, Potamogeton
Toukokuussa retkeillään, retkipäivä ja kohde sovitaan myöhemmin.
Muiden Jyvässeudun toimijoiden tapahtumia:
Jyvässeudun Sieniseuran toiminnasta saa lisätietoja mm. puheenjohtaja Jouko Laaksamolta, sposti
jouko.laaksamo(at)pp.inet.fi. Kevätkaudella kokous sekä asiantuntijaluento, toukokuussa keväinen
korvasieniretki. Tapahtumista lisätietoja lähempänä ajankohtaa.
LuontoLiiton KeskiSuomen piiri eli Kessun järjestää 9.11.3. LuontoLiiton metsäryhmän
tapaamisen, paikkana on Lillukka Kortepohjassa. Viikonloppuun kuuluu tutustumista ja toiminnan
suunnittelua, sekä ajan puitteissa myös tutustumista Laajavuoren metsiin. Tapaamiseen voi osallistua
myös vain esim. lauantaina. Kaikki metsiensuojelusta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut Lotta Sundströmille osoitteeseen lotta.sundstrom(at)gmail.com. Muita
Kessun tapahtumia on tiedossa mm. pöllöretki 9.3. (varapäivä la 10.3.) ja liitooravaretki 27.4. (varapäivä
4.5.), kevätseurantaretki huhtitoukokuussa. Seuraa tiedotusta näistä ja muista Kessun tapahtumista
sähköpostilistalta: Lähetä sähköposti osoitteeseen majordomo@luontoliitto.fi siitä osoitteesta, jolla haluat
listalle liittyä. Kirjoita sähköpostin viestiosioon seuraavasti: subscribe kessulista
JYSLYn hallitus vuonna 2012:
pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); varapj ja kaavoitusvastaava Silja Parri
(silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Kaisa Mustola (kaisa.i.mustola(at)jyu.fi, 050 594 2478); tiedottaja
Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); nettivastaava Jaana Tuppurainen (jaana.m.
tuppurainen(at)gmail.com, 040 553 9005); Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 9308);
Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com); Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040
718 8093); KariMatti Vuori (kmvuori(at)gmail.com, 040 543 227); varajäsenet Kristiina Eskonen
(fam.eskonen(at)kolumbus.fi, 040 4119983) ja Anne Pennanen (anne.m.pennane(at)gmail.com, 041 547 7202).

