Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje syksy 2016

SUPPIKSIA JA SUUNNITTELUA SOPPIMAJALLA
Vilkkaan kevään ja kesän jälkeen Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys
(tuttavallisesti JYSY) viettää rennon ja rauhallisen syksyn. Tällaiseen syksyyn sopii mainiosti
syyskokouksen järjestäminen rentouttavassa paikassa ulkoilun ja saunomisen merkeissä.
Jyväskylän Ladun Soppimaja on tähän mitä parhain paikka. Toivon kaikkien yhdistyksen
toiminnasta kiinnostuneiden tulevan mukaan!
Rauhalliseen syksyyn mahtuu kuitenkin muutama huippuhetki, joista kannattaa lukea lisää
tapahtumakalenterista. Käymme tutustumassa Muuratsalon ihmeisiin (luolat, isot
siirtolohkareet ja hiekkaranta ulapan äärellä), katselemme muuttolintuparvia ja tutustumme
eläinten ajatusmaailmaan.
Nähdään syksyn tapahtumissa!
Heikki Susiluoma, pj.

Hallituksen kokoukset syksyllä 2016: 5.10., 9.11. ja 7.12. klo 17.00 alkaen. Kokouspaikka on SLL:n
Keski-Suomen piirin ja yhdistyksemme kokoustila 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.
la 1.10.

Retki Muuratsalon ”vuoristoon”. Kokoontuminen klo 10 linkin numero 16
päätepysäkillä (Vuorenlahdenkatu 38). Noin 11 km:n kävelyretki kulkee reitillä

Naukula – Ojasenlampi – Lullinvuoren luolat – Isohiekka. Reitti kulkee poluilla ja
metsäteillä; korkeuseroa Päijänteeseen tulee parhaimmillaan 85 m. Matkalla on
hienoja vanhoja metsiä, kalliojyrkänteitä, jättimäisiä siirtolohkareita, sekä
luonnonsuojelualue ja idyllinen hiekkaranta Ristinselän äärellä Muuratsalon
eteläreunalla.
Reitillä on nousuja ja laskuja, se vaatii kohtalaisen kunnon ja tottumusta kävelyyn.
Parhaat kengät ovat vedenpitävät (vaellus)lenkkarit tai vaelluskengät. Mukaan omat
eväät ja sään mukainen vaatetus.
Linkki numero 16 lähtee Kauppatorin reunasta klo 09.15 (Vapaudenkadun pysäkiltä
9.18). Lähdemme liikkeelle linkin tultua n. klo 10. Retki kestää noin kuusi tuntia, ja
paluu tähdätään niin, että halukkaat ehtivät klo 16.00 Muuratsalosta kaupunkiin
lähtevään linkkiin.
Retkestä voi kysyä lisää: heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944.
la 8.10.

Yhdistyksen syyskokous klo 13 alkaen Jyväskylän Ladun Soppimajassa
(Ronsuntaipaleentie 337). Sääntömääräisen kokouksen jälkeen ulkoilemme - tilanteen

mukaan sienestäen ja syksyn merkkejä tutkaillen - noin klo 14.00-16.00. Sen jälkeen
on mahdollisuus saunoa ja paistaa makkaraa yms. Keskustelemme päivän aikana
yhdistyksen toiminnasta viimevuotisen jäsenkyselyn pohjalta.
Yhdistys tarjoaa pullakahvit klo 13.00 ja myöhemmin hedelmiä, mehua ja voileipiä
saunan yhteydessä. Mahdollisuus makkaran paistoon omin eväin. Myös muut
saunajuomat on itse hyvä ottaa mukaan. Tule viettämään syksyinen lauantai
mukavassa seurassa!
Jos tarvitset kyydin majalle, ota yhteys Heikki Susiluomaan:
heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944.
la 29.10.

Linturetki. Retkellä katsotaan joutsenten kerääntymiä ja loppusyksyn vesilintuparvia.
Kohde tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Kokoontuminen ja lähtö klo 9.00 Savelan SMarketin parkkialueelta. Retki tehdään kimppakyydeillä, joten ilmoitathan tarvitsetko
kyytiä vai voitko sitä tarjota ? Mukaan omat eväät, kiikarit ja sään mukainen vaatetus.
Paluu retkeltä iltapäivällä. Ilmoittautumiset pe 28.10 mennessä
hane.laakkonen(at)gmail.com tai p. 045 236 4834 (mieluiten iltaisin).

to 3.11.

Luonnonsuojelun tulevaisuus. Yleisötilaisuus klo 18.15-19.45 kaupunginkirjaston
pienessä luentosalissa. Aiheesta puhuu Jyväskylän kaupungin entinen
luonnonsuojelupäällikkö Päivi Halinen. Tilaisuuden järjestää SLL:n Keski-Suomen piiri,
jonka syyskokous on klo 17.30 alkaen samassa salissa.

pe 11.11.

Eläinten ajatusmaailma luonnontieteellisessä valossa. Yleisötilaisuus klo 18-20
kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa. Ekologi ja evoluutiobiologi, FM Noora

Kaunisto esittelee nykytutkimuksen perustavimpia tuloksia eläinten tietoisuudesta,
tunteista ja älykkyydestä sekä kertoo uuden tiedon sovelluksista. Vapaa pääsy.

Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa luontomuseon kirjasto/luentosalissa
(Ihantolantie 5, käynti Nisulan puoleisesta sivuovesta) klo 17 ke 21.9., to 13.10., ke 9.11.
ja ke 14.12. Vetäjä on Johanna Hallman, p. 0400 808 446.

Syksymme käynnistyi retkellä Muuramenharjulle syyskuun alussa.
MUUTA TOIMINTAA:
Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin tapahtumista löytyy tietoa osoitteesta
http://www.luontoliitto.fi/kessu tai facebookista (Kessu - Luonto-Liiton Keski-Suomen
piiri).

Jysyn 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)student.jyu.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 (sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 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).

