Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje kevät 2016

MONTA TAPAA SUOJELLA LUONTOA
Yhdistyksemme nimi on muuttunut sääntömuutoksen yhteydessä. Jysly jää historiaan ja uusi
nimemme noudattaa Luonnonsuojeluliiton yleistä linjausta. Taustalla on järjestön kuvan
yhtenäistäminen. Erilaisten järjestöjen nimet menevät helposti sekaisin. Uusi nimemme kertoo
selkeästi, että olemme osa Luonnonsuojeluliittoa.
Teimme viime vuoden lopulla jäsenkyselyn kestävän kehityksen opiskelijan Joni Mäkisen kanssa.
Kysely antoi tietoa niin aktiivisuudesta ja halukkuudesta toimia yhdistyksessä kuin myös
jäsenistömme luontosuhteesta. Tuloksiin ja yhteenvetoraporttiin voi käydä tutustumassa tarkemmin
yhdistyksen kotisivuilla (http://www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla).
Noin 900 jäsenestämme kyselyyn vastasi noin 200. Valtaosa (80 %) vastaajista on liittynyt
ensisijaisesti valtakunnalliseen Luonnonsuojeluliittoon eikä paikallisyhdistykseemme. Kolme neljästä
vastaajasta haluaa osallistua tukemalla toimintaa jäsenyydellä ja mahdollisesti lahjoituksin. Joka neljäs
on halukas toimimaan itse aktiivisesti. Käytännön talkootyö on selkeästi kiinnostavin toimintamuoto
ja muutaman kerran vuodessa sopiva osallistumistiheys.
Luontosuhteeseen liittyvissä vastauksissa mielenkiintoista on, että vastaajat viettivät lapsuudessa
nykyistä enemmän aikaa luonnossa ja lapsuuden perhe vaikutti eniten luontosuhteeseen. Luonnon
rauha ja kauneus ovat tärkeällä sijalla arvostuksissa, vaikka luontoon liittyvissä harrastuksissa
hyötynäkökohdat, kuten marjastus ja sienestys, ovatkin tärkeitä.
Jäsenmäärämme on hieman kasvanut menneen vuoden aikana. Toivotammekin erityisesti uuden
jäsenistön innolla mukaan toimintaan ja esimerkiksi saapumaan johonkin hallituksen kokoukseen tai
ottamaan suoraan yhteyttä vaikka puheenjohtajaan. Aktiiveja jäseniä tarvitaan aina!
Luonnontäyteistä kevättä kaikille!
toivottaa hallitus

Hallituksen kokoukset keväällä 2016: 16.3., 20.4. ja 11.5. klo 17.00 alkaen Luonnonsuojelupiirin ja yhdistyksemme
kokoustilassa Yliopistonkatu 30 C 3. krs. ja sinne on jäsenillä vapaa pääsy. Toivomme, että ilmoitat kahvi- ja
teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen puheenjohtajalle (heikki.susiluoma@ekoportti.fi).
Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle: anne.m.pennanen(at)gmail.com. Näin
saat sähköpostitse ajantasaista tietoa tapahtumista, myös niistä, jotka eivät ehdi jäsenkirjeeseen.
Yhdistyksellä on myös facebook-sivut – käy peukuttamassa ja keskustelemassa!

TAPAHTUMAKALENTERI:
Tiedotamme myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla,
facebookissa sekä mm. Jyväskylän kaupungin ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.
pe 11.3.

Pöllöretki. Kokoontuminen klo 20 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5. Mukaan lämpimät
vaatteet ja omat eväät. Huonon tai tuulisen sään sattuessa varaillat la 12.3. ja pe 18.3. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen pe 11.3. mennessä: Hannu Laakkonen, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045
236 4834. Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä.

la 19.3.

Linnunpönttötalkoot. Yhdistys sekä Palokan ja Mankolan koulun luontokerho Palosirkat
järjestävät linnunpönttötalkoot Palokan koulukeskuksen teknisen työn luokassa klo 10-14.
Mukaan mahtuu 10 ensiksi ilmoittautunutta Jyslyn jäsentä. Ilmoittautuminen 16.3. mennessä
sähköpostilla: markku.t.lemmetty(at)gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 040 563 8621.

ke 30.3.

Yhdistyksen kevätkokous klo 18 Keski-Suomen luontomuseolla (Ihantolantie 5,

Vesilinna). Käynti kokoustilaan Nisulan puoleisesta sivuovesta (tarvittaessa soita p. 050
516 0550).). Käsittelemme sääntömääräiset asiat ja perehdymme retkeilyn
perustaitoihin eräopas Minna Jakosuon johdolla. Tee- ja kahvitarjoilu, tervetuloa!
su 17.4.

Perhetapahtuma Jyväskylän Haukanniemessä klo 10-13. Ohjelmassa on tehtävärasteja ja
luonnon tarkkailua. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Voit myös tulla mukaan
toteuttamaan hauskaa päivää. Järjestelytyöhön voi ilmoittautua Anita Pätyselle
anita.patynen(at)gmail.com tai p. 040 508 9428. Tapahtuma järjestetään yhdessä Jyväskylän
ympäristöluotsien ja Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin kanssa.

ti 26.4.

Kohtuutalouden aika? Yleisötilaisuus klo 17.30-20 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa.
Onko kohtuutalous ratkaisu aikamme ongelmiin? Kohtuutaloudesta ovat kertomassa ja
keskustelemassa Tuuli Hirvilammi, Maria Joutsenvirta, Marko Ulvila ja Kristoffer Wilén, joilta
ilmestyy maaliskuussa teos Talous kasvun jälkeen. Vapaa pääsy.

la 14.5.

Linturetki Hankasalmen Pieni-Kaihlaselle, Laukaan Lapinjärvelle ja Vuonteelle. Kokoontuminen
klo 9 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5. Mukaan sään mukaiset varusteet, omat eväät ja
kiikari. Vuonteen kodalla on mahdollisuus paistaa makkaraa tms. Paluu Jyväskylään noin klo 17
mennessä. Ilmoittautuminen Hannu Laakkoselle, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236
4834. Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä.

su 19.6.

Luonnonkukkapäivän retki. Retkikohde on todennäköisesti Muuramen Hettee, jonne lähdetään
bussilla klo 14 Harjukadun tilausajolaiturista. Retkikohde varmistuu myöhemmin keväällä.

kesäkuu

Jättipalsamin torjuntatalkoot. Jatkamme jättipalsamin torjuntaa ainakin Eerolanlahdella.
Talkoopäivät varmistuvat myöhemmin kesän edistymisen myötä.

heinä-elokuu Niittotalkoot Hetteessä. Talkoiden päivämäärä varmistuu myöhemmin keväällä. Muuramen
Hetteessä on maakunnallisesti arvokas niitty, jota hoidetaan niittämällä. Tarjolla on mehua, pientä
purtavaa ja talkoovälineet. Voit ottaa myös oman haravan, hangon tai viikatteen mukaan. Ota
mukaan työhanskat ja korkeavartiset kengät. Kuljemme talkoisiin kimppakyydein Jyväskylästä.
Jos tarvitset tai voit tarjota kyytiä, ilmoittaudu Kaisa Tervoselle p. 050 594 2478,
kaisa.i.tervonen(at)gmail.com. Ajo-ohje omalla autolla tuleville: Ysitietä 8,9 km Muurameen,
poistu liittymästä, käänny vasemmalle Isolahdentie 0,12 km, käänny oikealle Pyyppöläntie 2,82
km, käänny oikealle Hetteentie 0,62 km.
25.-30.7.

Matka Karjalaan. Äänisen rannikon kierroksella tutustutaan mm. Pegreman muinaiskylään ja
Äänisen kalliopiirroksiin. Telttamajoitusta 3 yötä ja muuta majoitusta 2 yötä. Hinta 493 € (sis.
ruokailut ja suomea puhuvan arkeologin palvelut) + viisumi 107 € + matkavakuutus. Suomen

puolella kuljetus Jyväskylästä Kiteelle 74 € . Päiväohjelma on tapahtumakalenterin jälkeen tässä
kirjeessä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 30.4. mennessä: Irma Heiskanen, kukkuu52@gmail.com,
p. 040 730 9308.
29.-31.7.

Rallipakolaisleiri. Toivotamme kaikki Neste-rallin melusta, hälystä ja saasteista kärsivät
tervetulleiksi pakolaisleirille Jämsän Heräjärvelle! Tarkemmat tiedot myöhemmin keväällä.

to 1.9.

Retki Muuramenharjulle. Kokoontuminen klo 17.00 Hopeasannantien p-alueella.
Muuramenharjulla patikoidaan noin kahden tunnin ajan Markku Lemmetyn opastuksella.

Karjalan matkan / Äänisen rannikon kierroksen ohjelma:
1.pvä: Lähtö Jyväskylästä bussilla klo 5.30. Kitee – Niirala – Petroskoi, 330 km
Bussi lähtee klo 10 Kiteen rautatieaseman edestä. Rajanylitys Niiralassa. Saavumme Petroskoihin illalla.
Majoittuminen hotelli Severnajaan. Illallinen. Kiertoajelu Petroskoissa.
2.pvä: Petroskoi - Karhumäki – Velikaja Guba – Lambas Ruchei – Pegrema, 295 km
Aamiainen hotellissa. Lähtö matkalle. Toivomusten mukaan matkalla on mahdollisuus nähdä Kivachin
vesiputous (Euroopan suurin tasankomaiden vesiputous – 10 metriä), Kontupohjan kaupunki ja sen
huomattavin nähtävyys on 1774 rakennettu ortodoksinen kirkko (lisämaksusta). Kaupunkikiertoajelu
Karhumäessä, lounas, ajetaan Belikaja Guban saakka, siellä vaihdetaan bussi ja 20 km huonoa tietä Lambas
Rucheille ja loppumatka mottoriveneellä. Majoittuminen teltoissa Pegreman muinaiskylän alueella.
Nuotioillallinen.
3.pvä: Pegreman muinaiskylässä, mistä on löydetty yksi maailman vanhimpia elämänpuukuvioita keramiikassa.
Majoittuminen teltoissa. Nuotioruokailut 3 kertaa päivässä.
4.pvä: Pegrema - Velikaja Guba – Puutosi – Karshevo-Äänisen kalliopiirrokset, 350 km
Aamiaisen jälkeen lähtö veneellä takaisin Lambas Rucheille ja bussilla Karhumäen ja Puutosin kautta
Karshevoon. Lounas Puutosissa. Venekuljetus kalliopiirroksille (noin 20 km). Tutustuminen muinaistaiteeseen
Besov-niemellä. Alueella on 1200 kuvaa, jotka esittävät lintuja, eläimiä, ihmisiä, laivoja ja muita kuvioita.
Uintimahdollisuus upealla uimarannalla. Majoittuminen teltoissa. Nuotioillallinen.
5.pvä: Äänisen kalliopiirrokset - Karshevo - Puutosi -Vytegra – Aunus, 360 km
Aamiaisen jälkeen lähtö veneellä takaisin Karshevoon ja sitten bussilla karjalaisuuden keskukseen Aunukseen.
Matkalla nähdään tärkeä etappi Vytegran kaupunki. Majoitus Vierasmaja Laatokassa, vaatimaton mutta siisti talo
Aunuksen keskustassa. Illallinen hotellissa.
6.pvä: Aunus – Kitee, 280 km
Aamiainen, lähtö kohti rajaa. Matkan varrella nähdään Laatokan rantoja, vanhaa Suomen rajaa sekä idyllisiä
karjalaiskyliä. Paluu bussilla Jyväskylään.
Jyslyn hallitus 2016: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); vpj. Markku
Lemmetty (markku.t.lemmetty(at)gmail.com, 040 563 8621); sihteeri Anne Pennanen
(anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202); Amanda Ahonurmi (amanda.j.ahonurmi(at) studenti.fi, 040
482 0922); Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); Hannu Laakkonen
(hane.laakkonen(at)gmail.com, 045 236 4834); Silja Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); Anita Pätynen
(anita.patynen(at)gmail.com 040 508 9428); Ulla-Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718
8093); varajäsenet: Kaisa Tervonen (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478) ja Marjaana Lehto
(tmarjaana.lehto(at)gmail.com, 050 323 1071).

