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(Jysly) 
 
Jäsenkirje	  syksy	  2015	  
 
UUSI	  ALKU	  
	  
Syksyllä	  ihmiset	  usein	  aloittavat	  uusia	  harrastuksia	  ja	  tekevät	  elämäntapalupauksia.	  
Syksyä	  kuvataankin	  usein	  energiseksi	  ajaksi.	  Me	  jyslyläisetkin	  voimme	  ottaa	  uuden	  
alun	  –	  kahdella	  tapaa.	  
	  
KYSELYTUTKIMUS	  LUONTOSUHTEESTA	   	  
Haluamme	  kuunnella	  jäsenistöä	  uuden	  ja	  entistä	  energisemmän	  toiminnan	  
käynnistämiseksi.	  Harjoittelija	  Joni	  Mäkinen	  Turun	  ammattikorkeakoulun	  
kestävän	  kehityksen	  linjalta	  tekee	  tämän	  syksyn	  aikana	  pienimuotoisen	  tutkimuksen	  jyslyläisten	  
luontosuhteesta	  ja	  kiinnostuksesta	  osallistua	  luonnonsuojelutyöhön.	  Tutkimus	  sisältää	  kyselyn	  netissä,	  ja	  
linkin	  tähän	  kyselyyn	  lähetämme	  sähköpostitse.	  Toivomme	  kaikkien	  jäsenten	  vastaavan	  kysymyksiin.	  
Mikäli	  et	  ole	  vielä	  antanut	  sähköpostiosoitettasi,	  lähetä	  se	  sihteerillemme	  osoitteeseen	  
anne.m.pennanen(at)gmail.com.	  
	  
SYYSKOKOUKSESTA	  UUSI	  HARRASTUS	  
Lintuharrastus	  kannattaa	  aloittaa	  talvella,	  kun	  lintulajeja	  on	  vähän.	  Harrastus	  vilkastuu	  sitä	  mukaan	  kuin	  
uusia	  lajeja	  ilmaantuu	  keväällä	  Suomeen.	  Yhdistyksen	  syyskokouksessa	  5.11.	  kuulemme	  
lintuharrastuksen	  aloittamisesta	  luennon,	  ja	  seuraavana	  lauantaina	  pääsemme	  kokeilemaan	  harrastuksen	  
aloittamista	  maastoretkellä.	  Katso	  toimintakalenteria	  jäljempänä	  kirjeessä.	  Syyskokouksessa	  ideoidaan	  
yhdistykselle	  myös	  toimintaa	  vuodelle	  2016.	  Tervetuloa	  kaikki	  kiinnostuneet	  Luontomuseolle	  Harjulle!	  	  
	  
Kaunista	  luontosyksyä!	  
	  
Heikki	  Susiluoma	  
puheenjohtaja	  
	  
Ilmoita	  sähköpostiosoitteesi	  ja	  sen	  muutokset	  sihteeri	  Anne	  Pennaselle:	  
anne.m.pennanen(at)gmail.com.	  Näin	  saat	  sähköpostitse	  tietoa	  kaikista	  tapahtumista,	  myös	  niistä,	  jotka	  
eivät	  ehdi	  jäsenkirjeeseen.	  	  
Yhdistyksen	  käytössä	  on	  leinikki–sähköpostilista	  kasviasioista	  kiinnostuneille.	  Linkin	  
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/leinikki	  	  osoittamalla	  sivulla	  pääsee	  liittymään	  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.	  Keskisuomalaisen	  tapahtumapalstalla.	  	  
	  
	  

su	  18.10.	   Retki	  luonnon	  viisauteen	  Haukanniemessä	  klo	  13-‐16.	  Sammalsielu	  (erä-‐	  ja	  luonto-‐opas	  
Osma	  Naukkarinen,	  www.sammalsielu.fi)	  järjestää	  Jyslyn	  jäsenille	  luontoyhteyden	  
syventämiseen	  ja	  itsetutkiskeluun	  keskittyvän	  retken	  Kortepohjan	  Haukanniemeen.	  Retkellä	  
haetaan	  opastettujen	  harjoitusten	  ja	  hiljentymisen	  avulla	  vahvempaa	  yhteyttä	  luontoon	  sekä	  
syvempään	  minuuteemme.	  Kokemuksista	  keskustellaan	  myös	  yhdessä,	  jolloin	  jokainen	  voi	  
oppia	  toisten	  oivalluksista.	  Tarkemmat	  tiedot	  retkestä	  saat	  ilmoittauduttuasi	  ma	  14.10.	  
mennessä	  sähköpostitse	  osoitteeseen	  osma@sammalsielu.fi	  Retkelle	  mahtuu	  mukaan	  12	  
ensin	  ilmoittautunutta.	  Hinta	  10	  €/jäsen.	  

	  
to	  22.10.	   SLL:n	  Keski-‐Suomen	  piirin	  syyskokous	  klo	  17.30	  Jyväskylän	  kaupunginkirjaston	  pienessä	  

luentosalissa.	  
	  
to	  22.10.	  	   Turpeenkaivuussa	  päästöhuijauksia?	  Yleisöluento	  klo	  18.15-‐19.45	  Jyväskylän	  

kaupunginkirjaston	  pienessä	  luentosalissa.	  Tilaisuuden	  vetää	  DI,	  Pelastetaan	  reittivedet	  ry:n	  
puheenjohtaja	  Jaakko	  Koppinen.	  

	  
to	  5.11.	  	   Jyslyn	  syyskokous	  klo	  18	  Keski-‐Suomen	  luontomuseolla	  (Ihantolantie	  5,	  Vesilinna).	  Käynti	  

museon	  kokoustilaan	  Nisulan	  puoleisesta	  sivuovesta	  (tarvittaessa	  soita	  puh.	  040	  550	  
4944).).	  Käsittelemme	  sääntömääräiset	  asiat,	  yhdistyksen	  sääntöjen	  muuttamisen	  ja	  
keskustelemme	  vuoden	  2016	  toiminnasta.	  	  
Ohjelmassa	  on	  myös	  esitelmä	  lintuharrastuksen	  aloittamisesta	  talvella.	  Sen	  pitää	  pj.	  Heikki	  
Helle	  Keski-‐Suomen	  lintutieteellisestä	  yhdistyksestä.	  	  
Tee-‐	  ja	  kahvitarjoilu.	  	  

la	  7.11.	  	   Talvilinturetki	  klo	  9.00-‐12.00	  Heikki	  Helteen	  johdolla	  perehdyttää	  lintuharrastuksen	  
aloittamiseen	  maastossa.	  	  Kokoontuminen	  Kortesuolla	  Wilhelm	  Schildtin	  kadun	  päässä	  klo	  
9.00.	  Sään	  mukainen	  varustus.	  

	  
to	  18.11.	  	   Valon	  varjopuolet	  ja	  luonnollinen	  hiljaisuus	  yleisötilaisuus	  klo	  18-‐20	  Jyväskylän	  

kaupunginkirjaston	  pienessä	  luentosalissa.	  Ääni-‐	  ja	  valopäästöt	  aiheuttavat	  monenlaisia	  
ympäristöhaittoja	  ja	  terveysriskejä.	  Luonnollista	  pimeyttä	  ja	  hiljaisuutta	  on	  syytä	  ryhtyä	  
vaalimaan.	  Tilaisuudessa	  keskustelua	  alustavat	  mm.	  Jyväskylän	  Valon	  kaupunki	  –hankkeen	  
koordinaattori	  Annukka	  Larsen	  ja	  Keski-‐Suomen	  hiljaisia	  alueita	  kartoittanut	  Ari	  Jäntti.	  

 
 

Kasvikerho	  kokoontuu	  Harjun	  Vesilinnassa	  luontomuseon	  kirjasto/luentosalissa	  
(Ihantolantie	  5,	  käynti	  Nisulan	  puoleisesta	  sivuovesta)	  klo	  17	  keskiviikkoisin	  7.	  lokakuuta,	  
18.	  marraskuuta	  ja	  16.	  joulukuuta.	  Talkoista	  ja	  kasvikerhon	  kokoontumisesta	  ilmoitellaan	  
leinikki-‐sähköpostilistalla.	  Vetäjä	  on	  Johanna	  Hallman,	  p.	  0400	  808	  446.	  

	  



	  
	  

	  
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.	  
	  
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);	  Irma	  Heiskanen	  (kukkuu52@gmail.com,	  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).	  Varajäsenet:	  Amanda	  Ahonurmi	  
(amanda.j.ahonurmi(at)	  studenti.fi,	  040	  482	  0922)	  ja	  Kaisa	  Tervonen	  (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com,	  
050	  594	  2478).	  	  

	  
	  
	  
	  
MUUTA	  TOIMINTAA:	  
Ikimetsä-‐impro.	  Improvisaatioteatteria	  vanhojen	  metsien	  suojelemiseksi	  joka	  toinen	  
keskiviikko	  (parittomat	  viikot)	  klo	  17-‐19	  Jyväskylän	  Tourulassa.	  
Improvisaatio	  tarkoittaa	  teatteria	  ilman	  käsikirjoitusta.	  Se	  on	  ennen	  kaikkea	  leikkiä,	  
kokeilua	  ja	  ihmettelyä	  yhdessä.	  	  
Ikimetsä-‐impro	  sopii	  kaikenikäisille	  aikuisille,	  myös	  esiintymiskammoisille,	  juroille	  ja	  
jöröille,	  huonon	  huumorin	  ystäville,	  sekä	  niille	  joiden	  teatterikokemukset	  rajoittuvat	  
alakoulun	  joulukuvaelmaan.	  Hauskaa	  tulee	  olemaan,	  mutta	  kenenkään	  ei	  tarvitse	  yrittää	  olla	  
hauska.	  Tervetuloa	  niin	  vasta-‐alkajat	  kuin	  aiemminkin	  impronneet!	  	  
Nimestä	  huolimatta	  improamme	  sisätiloissa.	  Tapahtumapaikkana	  MLL:n	  perhekeskus	  
Tourutupa.	  Tapahtuma	  on	  yksityishenkilön	  järjestämä,	  eikä	  se	  ole	  sidoksissa	  MLL:n	  
toimintaan.	  
Osallistumismaksu:	  3-‐10€/kerta	  maksukyvyn	  mukaan,	  lahjoitetaan	  lyhentämättömänä	  
metsiensuojelutyöhön.	  
ILMOITTAUDUTHAN	  ENNAKKOON,	  sillä	  impro	  järjestetään	  vain	  jos	  riittävästi	  osallistujia	  
tulee	  mukaan.	  Ilmoittautumiset	  ja	  lisätiedot:	  isla(at)luonnonvalo.fi	  
	  
	  

	  
	   	  
 

 
	  

	  


