Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje kevät 2017

Tule mukaan toimintaryhmiin
Hei Jyväskylän seudun yhdistyksen jäsen, tänä keväänä laajennamme työtämme toimintaryhmiin.
Jäseniltaamme kirjastolle kokoontui tammikuussa reilu 20 ihmistä, ja sen illan tuloksena on jo kolme
toimintaryhmää. Muitakin ryhmiä saa ehdottaa, ja ehdotuksille oikein hyvä paikka on yhdistyksen
kevätkokous 15.3. klo 18 kirjastolla.
Retkiryhmä on ideoinut jo tälle vuodelle kiinnostavia retkiä, joista osa on kevään ja kesän
tapahtumakalenterissa. Ryhmän kokoontumisesta tietää yhteyshenkilö Hannu Laakkonen
(hane.laakkonen(at)gmail.com, p. 045 236 4834).
Arkityöryhmä käsittelee nimensä mukaan arkielämän kysymyksiä. Seuraavan tapaaminen on 21.3. klo
17 luonnonsuojelupiirin toimistolla Yliopistonkatu 30 C, 3. krs. Arkityöryhmä käsitteli jo hyötyviljelyä
ja päätti siementen yhteistilauksesta Hyötykasviyhdistyksestä. Yhteyshenkilö siementilauksessa (7.3.
mennessä) on Aino Palmroth (aino.palmroth(at)gmail.com).
Maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä metsien käyttöön keskittyvä ryhmä kokoontuu ensimmäisen
kerran 22.3. klo 18 luonnonsuojelupiirin toimistolla Yliopistonkatu 30 C, 3. krs. Tavoitteena on kutsua
asiantuntijoita ryhmän kokoontumisiin sekä kartoittaa lähitulevaisuuden maankäytöllisiä kuumia
aiheita toimialueellamme. Yhteyshenkilönä on Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040
550 4944)
HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle:
anne.m.pennanen(at)gmail.com. Näin saat sähköpostitse ajantasaista ja tarkennettua tietoa
tapahtumista. Esimerkiksi monen retken tiedot tarkentuvat myöhemmin keväällä.
Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia. Kokoonnumme keväällä 2017: 15.3.
(kirjastolla), 19.4. ja 24.5. klo 17.00 alkaen luonnonsuojelupiirin ja yhdistyksemme kokoustilassa
Yliopistonkatu 30 C 3. krs. Toivomme, että ilmoitat kahvi- ja teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen
puheenjohtajalle (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi).
Kaunista kevättä kaikille!
toivottaa hallitus

TAPAHTUMAKALENTERI:
Tiedotamme myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla,
facebookissa sekä mm. Jyväskylän kaupungin ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.
pe 10.3.

Pöllöretki 1. Kokoontuminen klo 20 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5.
Huonon tai tuulisen sään sattuessa varailta la 11.3. Retki kestää 4-5 tuntia ja tehdään
kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen to 9.3. mennessä: Hannu Laakkonen,
hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.

pe 17.3.

Pöllöretki 2. Kokoontuminen klo 20 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5.
Huonon tai tuulisen sään sattuessa varailta la 18.3. Retki kestää 4-5 tuntia ja tehdään
kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen to 16.3. mennessä: Hannu Laakkonen,
hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.

ke 15.3.

Yhdistyksen kevätkokous Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo
18-20. Sääntömääräisten asioiden lisäksi puhumme luonnonsuojelutyöstä. Mikä on
Luonnonsuojeluliiton paikka luonto- ja ympäristöjärjestöjen joukossa? Tule kyselemään
ja kuulemaan!

to 23.3.

Anni Kytömäki kertoo: Kultarinta ja metsän lumo. Yleisötilaisuus Jyväskylän
kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo 18.15-19.30. Kirjailija Anni Kytömäki
kertoo palkitusta Kultarinta-teoksestaan. Tilaisuuden järjestää Luonnonsuojeluliiton
Keski-Suomen piiri.

to 20.4.

Liito-oravaretki Köhniölle klo 18 alkaen. Oppaana asiantuntija Anne-Marie Korkealehto.
Kokoontuminen ja lähtö klo 18 Köhniöjärven uimarannalta.

ti 25.4.

Miten luonnonvaraisia eläimiä voi auttaa? Yleisötilaisuus Jyväskylän
kaupunginkirjaston pienessä luontosalissa klo 18-20. Mukana mm. Suomen
eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoinen eläinsuojeluvalvoja Pia Hokkanen.

su 7.5.

Lintu- ja luontoretki. Kohteina Joutsan Keskisenlampi, Höystösensuo ja Haapasuo.
Kokoontuminen ja lähtö klo 9 Savelan S-Marketin parkkialueelta (Vehkakatu 5). Retki
tehdään omilla autoilla, joten ilmoitathan tarvitsetko kyytiä vai voitko tarjota sitä. Omat
eväät mukaan. Sytytämme nuotion Haapasuolla Leivonmäen kansallispuiston laavulla.
Paluu Jyväskylään klo 18 mennessä. Ilmoittautuminen Hannu Laakkoselle,
hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834 la 6.5 mennessä.

la 20.5.

Suomen luonnon päivän retki Keuruulle Pihlajaveden soille ja Varuskunnan metsiin,
jotka ovat Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä –kohteita Keski-Suomessa. Retki
tehdään todennäköisesti bussilla. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

pe 9.6.

Yölaulaja- ja lepakkoretki polkupyörillä Kuokkalaan ja Tourujoelle. Kokoontuminen ja
lähtö klo 23 Survo-Korpelan parkkialueelta. Kesto 2-3 tuntia. Huonon sään sattuessa
varailta la 10.6. ilmoittautuminen Hannu Laakkoselle hane.laakkonen(at)gmail.com tai p.
045 236 4834 to 8.6 mennessä.

pe 16.6.

Yölaulajaretki Putkilahden ja Vaarunvuorten maisemiin. Kokoontuminen ja lähtö klo
22.30 Savelan S-Marketin parkkialueelta (Vehkakatu 5). Retki tehdään kimppakyydeillä,
joten ilmoitathan tarvitsetko kyytiä vai voitko tarjota sitä. Huonon sään sattuessa

varailta la 17.6. Paluu Jyväskylään klo 2 jälkeen yöllä. Ilmoittautuminen Hannu
Laakkoselle, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834 to 15.6. mennessä.
la 17.6.

Luonnonkukkapäivän retki. Retkikohde varmistuu myöhemmin keväällä.

kesäkuu

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

la-su 1.-2.7. Retki Isojärven kansallispuistoon. Retkellä tutustutaan kansallispuiston ympärillä
olevaan luontohelmikohteeseen ja (sään salliessa) perhosiin. Retki sopii koko perheelle.
Mukaan omat teltat ja eväät. Bussikuljetus Jyväskylästä. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
elokuu

Niittotalkoot Hetteessä. Talkoiden päivämäärä varmistuu myöhemmin keväällä.
Muuramen Hetteessä on maakunnallisesti arvokas niitty, jota hoidetaan niittämällä.

la 26.8.

Suomen luonnon päivän retki Vaarunvuorelle. Retki tehdään bussilla. Tiedot
tarkentuvat myöhemmin.

la-su 16.-17.9. Retki Vaasaan. Tutustumme luonto- ja maailmaperintökohteisiin. Lähtö aamulla,
yöpyminen Vaasassa ja paluu sunnuntai-iltana. Lauantain ohjelmassa mm. lintupaikat
Maalahden Gälören ja Åminne, joissa on lintutornit. Näitten jälkeen Söderfjärden, joka on
muinainen meteoriittikraatteri ja kurkien kokoontumispaikka.
Lauantai-iltana seuraamme tuhansien kurkien iltalentoa saaristoon yöpymään.
Sunnuntaina tutustumme Merenkurkun rannikon maailmanperintökohteisiin mm.
Raippaluodon Klobbskatissa.
Retken hinta varmistuu myöhemmin. Hintaan sisältyvät matka- ja majoituskulut. Matka
tehdään todennäköisesti bussilla.
Retkelle otetaan 20 osanottajaa, ja yhdistyksen jäsenet ovat etusijalla. Ilmoittautuminen
30.4. mennessä Hannu Laakkoselle, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.
***********
Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa Keski-Suomen luontomuseon
kirjasto/luentosalissa (Ihantolantie 5, käynti Nisulan puoleisesta sivuovesta) klo 17 ke
22.3. aiheena Pieniä sukuja/heimoja ja 12.4. aiheena Konneveden kasvistohanke. Vetäjä
on Johanna Hallman, p. 0400 808 446.

Jysyn hallitus 2017: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); vpj.
Anita Pätynen (anita.patynen(at)gmail.com 040 508 9428); 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); Ulla-Sinikka Sihvonen
(sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 040 718 8093); varajäsen Kaisa Tervonen
(kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478).

