Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys 40 v.
Jäsenkirje kevät 2018

METSÄT VUODEN 2018 TEEMANA JA KANSALAISVAIKUTTAMINEN
KEVÄTKOKOUKSESSA 26.3.
Suomen luonnonsuojeluliitto on valinnut vuoden 2018 teemaksi metsät, ja yksi tavoitteista on
avohakkuiden kieltäminen. Jyväskylän seudun yhdistyksellämme on nyt kaksin verroin syytä pitää
metsiä toiminnan keskiössä, koska Jyväskylän kaupungin uusi metsäohjelma on valmistumassa tämän
vuoden aikana. Siinä osa talousmetsistä määritellään virkistysmetsiksi, joilla ei ole taloudellista
tuottovaatimusta. Jyväskylän kaupunki on myös perustanut uusia luonnonsuojelualueita, joille
yhdistys tekee tutustumisretkiä kesän kampanjaviikon 12.-17.6. aikana. Retkiviikko on samalla
yhdistyksemme 40-vuotisen taipaleen juhlaviikko. Tänä vuonna Suomen luonnonsuojeluliitto täyttää
80 vuotta. Kaksinkertainen syy siis juhlaan.
Suomen hallitus on kaavailemassa heikennyksiä alueelliseen ympäristösuojeluun. Maakuntahallinnon
rakentamisen ja ELY-keskusten muutosten myötä ympäristöviranomaisten mahdollisuus valittaa
ympäristöä muuttavista hankkeista poistuisi. Tässä on vaarana, että tulevassa maakuntauudistuksessa
valvonnan ja puuttumisen vastuu jää luonnonsuojelujärjestöille ja muille vapaaehtoisille tai sitten
kukaan ei valvo. Kun vielä valitusoikeutta yritetään rajata ja valittaminen tehdä korotetuilla maksuilla
mahdollisimman vaikeaksi, on luonnon turva vaarassa heiketä dramaattisesti. Näistä asioista ja
kansalaisvaikuttamisesta puhumme yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. Katso tarkemmin
tapahtumakalenterista ja ilmoita sähköpostiosoitteesi, niin saat ajankohtaista tietoa mahdollisista
ohjelman muutoksista!
Tarvitsemme kaikkien jäsenten panosta. Toivotammekin sinut innolla mukaan toimintaan ja
saapumaan kevätkokoukseen tai ottamaan suoraan yhteyttä vaikka puheenjohtajaan.
Luonnontäyteistä kevättä kaikille!
toivottaa hallitus

Hallituksen kokoukset ovat avoimia kaikille jäsenille ja ne pidetään pääosin Luonnonsuojelupiirin ja yhdistyksemme
kokoustilassa Yliopistonkatu 30 C 3. krs. Kokouksista pyritään kertomaan nettisivuillamme ja facebooksivuilla.
Mahdollisesta kokouspaikan vaihdoksen ja kahvi- ja teetarjoilun vuoksi toivomme, että ilmoitat tulostasi etukäteen
puheenjohtajalle (heikki.susiluoma@ekoportti.fi). Seuraava kokous on 14.3. klo 17.
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/keskisuomi/jyvaskyla, facebookissa sekä mm. Jyväskylän kaupungin ja
Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.
pe 9.3.

Pöllöretki 1. Kokoontuminen klo 20 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5.
Huonon tai tuulisen sään sattuessa varailta la 10.3. Retki kestää 4-5 tuntia ja
tehdään kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen to 8.3. mennessä: Hannu
Laakkonen, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.

la 10.3.

Linnunpönttötalkoot klo 10.00 alkaen Palokan yhtenäiskoulun teknisen työn
luokassa (A15). Lisätiedot: mirka.taavitsainen(at)jkl.fi, 050 587 1131. Järjestää
luontokerho Palosirkat.

la 10.3.

Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin koko perheen metsäpäivä Könkkölässä,
Vesangantie 37, klo 11-15. Ohjelmassa rastipolku, mäenlaskua, nuotio ja
hauskanpitoa! Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.

pe 16.3.

Pöllöretki 2. Kokoontuminen klo 20 Savelan S-marketin p-alueella, Vehkakatu 5.
Huonon tai tuulisen sään sattuessa varailta la 17.3. Retki kestää 4-5 tuntia ja
tehdään kimppakyydein, joten ilmoittautuessasi kerro, voitko tarjota kyytiä vai
tarvitsetko sitä. Lisätiedot ja ilmoittautuminen to 15.3. mennessä: Hannu
Laakkonen, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.

ma 26.3.

Yhdistyksen kevätkokous ja keskustelu kansalaisvaikuttamisesta
Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo 17.30 alkaen.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi päätämme sääntömuutoksesta, jossa
yhdistyksen toiminta-alueeseen liitetään Joutsan ja Luhangan kunnat.
Kokousasioiden jälkeen keskustelemme kansalaisvaikuttamisesta ja siinä
tapahtuvista muutoksista maakuntauudistuksen ja ELY-keskusten toiminnan
muutosten jälkeen. Keskustelemassa asiantuntijoina mm. Luonnonsuojeluliiton
lakimies Pasi Kallio ja Jyväskylän ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen. Tule
kyselemään ja kuulemaan!

su 6.5.

Linturetki. Kohteina Jyväskylän Tervajärvi, Lehes-Vähäjärvi, Kuukasojan aukea
ja Laukaan Vuontee. 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
viimeisessä kohteessa. Paluu Jyväskylään klo 18 mennessä. Ilmoittautuminen
Hannu Laakkoselle, hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834 la 5.5
mennessä.

pe 8.6.

Yölaulajaretki polkupyörillä Jyväskylän Kuokkalaan. Kokoontuminen ja lähtö
klo 23 Survo-Korpelan parkkipaikalta. Kesto 2-3 tuntia. Huonon sään sattuessa
varailta la 9.6. (varaviikonloppu 15.-16.6.) Oppaana Hannu Laakkonen
hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834.

ti-su
12.-17.6.

Yhdistyksen 40-vuotisjuhlaretkiviikko. Kohteina uudet luonnonsuojelualueet
Hämeenlahti, Haukanniemi, Haukkalanlähde, Lammakesuo, Kuivaniemi ja
Lähdesuo. Retki päivässä ja yhdellä kohteella nonstop-retki. Viimeinen retki on
samalla Luonnonkukkapäivän retki. Kohteiden järjestys ja aikataulut tarkentuvat
myöhemmin. Niistä ilmoitetaan sähköpostilla sekä yhdistyksen netti- ja
facebooksivuilla.

su 17.6.

Luonnonkukkapäivän retki. Retkikohde varmistuu myöhemmin keväällä.

kesäkuu

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

elokuu

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

la 25.8.

Suomen luonnon päivän retki tarkentuu myöhemmin.

***********
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 2018: 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); Eerika Häyrinen
(eerika.hayrinen(at)gmail.com, 050 522 7421); Ari Jäntti (ari.j.jantti(at)gmail.com, 040 774
1983); 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).

