Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
(Jysly)
Kohti vaalikevättä!
Neljä vuotta sitten Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Juhani Paavola teki analyysin keskisuomalaisten
kansanedustajaehdokkaiden ympäristö- ja luonnonsuojelukannoista. Hän kävi läpi ehdokkaiden vastauksia vaalikoneissa.
Selvitys kulki Luonnonsuojeluliitossa nimellä ”Ei pöllöjä eduskuntaan!”. Tulokset ja erityisesti ehdokkaiden
ydinvoimakanta saivat erityistä huomiota, koska Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus ajoittui sopivasti tulosten
julkistamisen aikaan.
Tulevissa huhtikuun vaaleissakin on piirijärjestöltä luvassa analyysiä, mutta myös jokainen jyslyläinen voi aktivoitua
ehdokkaiden suuntaan.
Tärkeitä aiheita Keski-Suomessa ovat turpeen kaivuu ja poltto, metsien käsittely ja näiden liittyminen vesistöjen tilaan.
Myös susi ja muut suurpedot ovat ajankohtaisia. Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto suhtautuvat kriittisesti kaavailtuihin
susien kaatomääriin valtakunnassa.
Menkäämme puolueiden tilaisuuksiin laittamaan ehdokkaat tiukille! Jyslyn kotisivut ja facebook-sivut ovat oiva paikka,
mikäli haluat jakaa kokemuksiasi.
Talvisin terveisin
Jyslyn hallitus

Jos sait tämän kirjeen postitse, ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen tiedottajalle:
ritva.kupari(at)kolumbus.fi. Näin saat sähköpostitse jäsenkirjeen lisäksi tietoa myös niistä tapahtumista, jotka sovitaan tai
tarkennetaan myöhemmin.
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, raita-lista yleisille asioille ja leinikki-lista kasviasioista kiinnostuneille.
Listat voivat toimia tiedotuksessa ja keskustelukanavina. Linkin http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita osoittamalla sivulla
pääsee liittymään raita-listalle, ja muuttamalla raita-sanan tilalle leinikki-sanan pääsee leinikki-listan ylläpitosivulle.
Yhdistyksellä on facebook-sivut nimellä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys – käy peukuttamassa ja
keskustelemassa!

TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKALENTERI:
Tietoa myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla, facebookissa ja mm.
Jyväskylän kaupungin ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla.
9.-28.2.

Luonto lainassa –tapahtuma. Jyväskylän luontokoulun alaluokkien oppilaat esittelevät luontokuviaan
Jyväskylän pääkirjastossa lastenosaston näyttelytilassa, toisessa kerroksessa kirjaston aukioloaikoina.
Näyttelyn järjestävät yhdessä Jysly ja Jyväskylän luontokoulu.

la 28.2.

Lumikenkäretki Tikkakoskelle. Lähtö klo 12 kimppakyydein Harjun rinteessä Yliopistonkadun puolella
olevalta parkkipaikalta (Vesilinnan kohdalla, Neron portaista pohjoiseen). Retkellä tutustutaan uusiin
suojelualueisiin Jukka Mattilan (Jukan Tokka) opastuksella. Retki maksaa jäsenille 10 € ja ei-jäsenille 15 €
(maksu paikan päällä). Hinta sisältää noin kolmen-neljän tunnin kierroksen maastossa (4-5 km), lumikengät
ja kahvituksen (suolainen ja makea pala) Peuraniemen laavulla. Mukaan mahtuu 15 henkeä.
Ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 21.2.
mennessä: Heikki Susiluoma, heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, p. 040 550 4944.

la 7.3.

Koskiretki Konneveden ja Laukaan koskille. Retkellä katsellaan mm. koskikaroja. Kokoontuminen klo
10 K-kauppa Länsiväylän p-alueella Savelassa (Kaivokatu 1). Mukaan omat eväät ja sään mukainen
varustus. Kuusaan laavulla on mahdollisuus paistaa makkaraa. Paluu noin klo 15.
Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 6.3. mennessä: Hannu Laakkonen, hane.laakkonen(at)hotmail.com tai
iltaisin p. 045 236 4834.

la 14.3.

Linnunpönttötalkoot. Jysly ja Palokan koulun luontokerho Palosirkat järjestävät linnunpönttötalkoot
Palokan koulukeskuksen teknisen työn luokassa klo 10-14.
Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta Jyslyn jäsentä. Ilmoittautumiset 28.2. mennessä sähköpostilla:
markku.t.lemmetty(at)gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040 563 8621.

pe 20.3.

Pöllöretki. Retki tehdään kimppakyydein ja se kestää 4-5 tuntia. Kokoontuminen klo 20 K-kauppa
Länsiväylän p-alueella Savelassa (Kaivokatu 1). Mukaan lämpimät vaatteet ja omat eväät. Huonon sään
sattuessa varailta la 21.3.Lisätiedot ja ilmoittautuminen to 19.3. mennessä: Hannu Laakkonen,
hane.laakkonen(at)hotmail.com tai iltaisin p. 045 236 4834. Ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä.

to 26.3.

Jyslyn sääntömääräinen kevätkokous klo 16.30 Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Samassa paikassa
on SLL:n Keski-suomen piirin syyskokous klo 17.30 ja klo 18.15 yleisötilaisuus (alustavasti) aiheesta
Luonnonsuojelullisen valokuvauksen salat.

huhtikuussa

Pohjolan kämmekät. Luontokuvaaja Markku Könkkölän esitys, jonka paikka ja aika ilmoitetaan
myöhemmin.

ma 20.4.

Mitä hyötyä kaupunkiviljelystä? Yleisötilaisuus klo 18-20 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.
Kankaan puutarhan viljelyvastaava Marianne Tiitinen kertoo, mitä kaupunkiviljely on ja miksi sitä
harrastetaan. Näkökulmina ovat kaupunkiviljelyn yhteisöllisyys ja kaupunkipuutarha oppimisympäristönä.
Entä saako kasvatuslaarista oikeasti ruokaa pöytään?

ti 26.5.

Vieraskasvit – ilo ja harmi. Yleisötilaisuus klo 18-20 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa. Mitä

vieraskasvilajeja Suomessa kasvaa? Mitä haittaa niistä on? Miten niitä torjutaan? Puhujana on
vieraslajiasiantuntija Terhi Ryttäri Suomen ympäristökeskuksesta. Kommentoimassa on myös Jyväskylän
kaupungin edustaja.
la 6.6.

Retki Saarijärven Kulhanvuorelle. Lähtö klo 9.00 Harjukadun tilausajolaiturilta kimppakyydein. Mukaan
omat eväät ja sään mukainen varustus. Paluu Jyväskylään illalla. Retkimaasto on paikoin vaativaa
(www.luontoon.fi/kulhanvuori). Lisätiedot ja ilmoittautuminen pe 5.6. mennessä: Hannu Laakkonen,
hane.laakkonen(at)hotmail.com tai iltaisin p. 045 236 4834. Ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä.

su 14.6.

Luonnonkukkapäivän retki. Retkikohde ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

28.-30.8.

Retki Hailuotoon. Matkalle lähdetään tilausbussilla perjantaiaamuna ja palataan sunnuntai-iltana.
Menomatkalla pysähdytään Liminganlahdella, lauantaina tutustutaan Hailuodon luontokohteisiin ja
sunnuntaina palatessa johonkin kulttuurikohteeseen. Majoittuminen Hailuodossa Luotsihotellissa meren
äärellä kahden hengen huoneissa. Hinta 140 € /henkilö sisältää bussimatkat ja majoituksen (kaksi yötä),
johon kuuluu aamupala. Ateriat maksetaan erikseen. Mukaan mahtuu 20 henkeä. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen 28.2. mennessä: Ritva Kupari, ritva.kupari(at)kolumbus.fi, p. 050 516 0550.
Ilmoittautuneille lähetetään tarkempi matkaohjelma ja muut tiedot.

Omat retket
Lähetä yhdistyksen tiedottaja Ritva Kuparille sähköposti (ritva.kupari(at)kolumbus.fi), jossa kerrot mikä on
retkesi tarkoitus, kohde, lähtöaika ja -paikka, kesto, kulkutapa sekä varustus. Spontaaneilla retkillä on
yleensä omat eväät ja kimppakyyti. Tiedottaja laittaa retkikutsusi Jyslyn s-postilistalle, kiinnostuneet
ilmoittautuvat sinulle s-postiin ja sinä ohjaat retkelle lähtöä.
Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa Keski-Suomen luontomuseon kirjasto/luentosalissa (käynti
Pitkäkadun puoleisesta sivuovesta) ke 11.2. klo 17 aihe auki – saa ehdottaa!, ke 18.3. klo 17 Rikot
Saxifraga, ke 15.4. klo 17 Kasvien tieteelliset nimet. Aiheesta kertovat Veikko Huhta ja Kerkko
Karjalainen (nimeämisen historiaa, periaatteita ja esimerkkejä kasvimaailmasta).
Talkoista ja kasvikerhon kokoontumisesta ilmoitellaan leinikki-sähköpostilistalla . Vetäjä on Johanna
Hallman, p. 0400 808 446.
Lintuharrastuskerho 8-15-vuotiaille nuorille kokoontuu Keski-Suomen luontomuseolla (Vesilinnan
alakerta, käynti Mäki-Matin puoleisesta sivuovesta). Seuraavat kokoontumiskerrat ti 10.2. ja ke 18.2. klo 17.
Kerhon järjestäjä on Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys KSLY. Lisätiedot: mipe.orni(at)yahoo.com.
Jyslyn hallitus 2015: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); varapj. Silja Parri
(silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Anne Pennanen (anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202); Amanda
Ahonurmi (amanda.j.ahonurmi(at) studenti.fi, 040 482 0922); Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730
9308); Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com,
045 236 4834); Marjaana Lehto (tmarjaana.lehto(at)gmail.com, p. 050 323 1071); Markku Lemmetty
(markku.t.lemmetty(at)gmail.com, 040 563 8621); Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718 8093).
Varajäsen: Kaisa Tervonen (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478).

