Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje syksy 2017

KURKKULAULUA SUOLLA, METSÄMIELIRETKI UUSILLE JÄSENILLE
JA METSÄASIAA SYYSKOKOUKSESSA
Suomen luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä -hankkeessa on ollut retkiä ja tapahtumia runsaasti
koko itsenäisyyden juhlavuoden ajan. Keski-Suomen kuudelle luontohelmelle on tehty retkiä, ja vielä
on ehkä kiehtovin kokemus edessä: Pihlajaveden soilla 24.9. upeaan suokokonaisuuteen
tutustumiseen lisätään kansanmusiikkiduon esitys. Lue lisää tapahtumakalenterista!
Nyt kannattaa houkutella ystävä Luonnonsuojeluliiton jäseneksi, sillä hänelle on tiedossa kiehtova
liittymislahja: metsämieliretki Laajavuoren metsässä Hiljan päivänä 8.10. Kannattaa siis kannustaa
liittymään lokakuun alkuun mennessä: https://www.sll.fi/liity
Jyväskylän kaupungin taajamametsien hakkuista nousee aika ajoin kovaakin meteliä, kun ihmisten
lähimetsiä käsitellään kovakouraisesti. Kaupunki laatii uutta metsäohjelmaa, ja yhdistyksellämme on
työssä edustajana Miia Kokkonen. Hän tulee kertomaan metsäohjelmatyöstä syyskokoukseemme
16.11. kirjastolle. Tule mukaan pohtimaan yhdistyksemme panosta kaupungin metsien käyttöä
ohjaavaan ohjelmaan!
Heikki Susiluoma, pj.

Hallituksen seuraava kokous syksyllä 2017 on torstaina 5.10. 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 tykkäämässä!

TAPAHTUMAKALENTERI:
Tiedotamme myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla,
facebookissa sekä mm. Jyväskylän kaupungin ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.
su 24.9.

Luineh ja Pihlajaveden suot
Suden joikua ja kurkkulaulua laajan suoalueen puolesta. Kansanmusiikkiduo Luineh vie
osallistujat muinaisten esi-isiemme tunnelmiin musiikin kautta.
Retki Pihlajaveden soille, 100 luontohelmeä -kohteeseen, vie osallistujat muinaisten esiisiemme tunnelmiin musiikin kautta. Lajistoltaan monimuotoiseen ja hyvin säilyneeseen
suoalueeseen tutustuminen huipentuu meditatiiviseen konserttiin suolla.
Luineh on Noora Kauppilan ja Juuso Raunion muodostama duo, joka pohjaa suomalaisugrilaiseen ja tuvalaiseen perinnemusiikkiin ja kasvaa nykyhetkeen rujon kauniiksi
tulkinnoiksi.
Pihlajaveden alueen Martinjärven itäpuoliset suot ja metsät muodostavat liki
kansallispuistotasoisen kokonaisuuden. Vanhojen ja varttuneiden metsien peittävyys on
alueella poikkeuksellisen suuri ja laajat suot ovat säilyneet hyvin luonnontilaisina.
Jyväskylästä linja-autokuljetuksella tehtävä retki on Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistyksen jäsenille ilmainen ja muille 35 € sisältäen opastuksen,
matkat ja ohjelman. Retki tehdään omin eväin, nuotiolla paistomahdollisuus, varustus
sään mukainen - kumisaappaat välttämättömät. Kuljemme noin 2 km suomaastossa.
Lähtö Harjukadun tilausajolaiturista klo 10.30 ja paluu klo 18.
Ilmoittautumiset: heikki.susiluoma@ekoportti.fi, 040 550 4944.

lokakuussa

Arjen kemikalisoituminen. Yleisötilaisuus siitä, miten voimme vähentää arkipäivän
kemikaalikuormaa. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.

to 16.11.

Yhdistyksen syyskokous klo 18 alkaen Jyväskylän pääkirjaston pienessä luentosalissa.
Sääntömääräisinä asioina mm. ensi vuoden toimintasuunnitelma.
Kokousasioiden jälkeen biologi Miia Kokkonen kertoo Jyväskylän kaupungin
metsänhoidon suunnitelmista. Tule keskustelemaan!
Yhdistyksemme toteuttama Keski-Suomen luontohelmet –julistenäyttely on
syyskuussa esillä Vaajakosken kirjaston lehtilukusalissa ja lokakuussa Äänekosken
kirjastossa.

Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa luontomuseon luentosali-kirjastotilassa
(Ihantolantie 5, käynti Nisulan puoleisesta sivuovesta) klo 17 alkaen keskiviikkoisin
18.10., 8.11. ja 13.12. Lisätiedot vetäjä Johanna Hallmanilta, p. 0400 808 446.

Noora Kauppilan ja Juuso Raunion Luineh-duo esiintyy retkellämme Pihlajaveden soilla
24.9.
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 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).

