Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry; Jysly
Jäsenkirje syksy 2011
Tässä jäsenkirjeessä ilmoitellaan retkistä sekä lähelle että kauas.
Lähiretket suuntautuvat Jyväskylän alueen metsiin. Lähiluonto ja
etenkin lähellä olevat metsät ovat meille tärkeitä, ihan jopa
tutkimusten mukaan. Asuinalueiden lähellä olevat virkistysalueet
ovat usein kunnan omistamia, eli vastuu niistä ja niiden kunnosta
on meillä kaikilla. Lähiretkien lisäksi suunnittelemme
luontomatkaa Latviaan ja Liettuaan, tästä tietoja alla.
Jyväskylän kaupungin omistamiin metsiin voi tutustua paitsi menemällä metsään myös tutkimalla
kaupungin metsäsuunnitelmaa metsätoimiston internetsivuilta löytyvän Netforestohjelman avulla.
Ohjelmassa ovat toistaiseksi näkyvillä ns. vanhan Jyväskylän alueen metsät joko perus tai opaskarttana
tai ilmakuvana. Teemakartasta voi nähtäville valita esimerkiksi suunnitellut harvennukset, arvokkaat
luontokohteet tai perinneympäristöt. Valitsemalla kartalta kuvion saa esille mm. kuvion hoitoluokan sekä
suunnitellut toimenpiteet. Samalla avautuu linkki, jonka kautta voi antaa metsätoimistolle palautetta.
Ohjelmaan pääse osoitteesta www.netforest.fi/jyvaskyla.
Yhdistyksen tapahtumakauden avasi elokuun viimeisenä, ihmeellisen lämpimänä viikonloppuna
järjestetty lepakkoretki, joka sai mm. Tourujoen laaksoon liikkeelle yli 40 kiinnostunutta. Suurkiitokset
retken vetämisestä lepakkoasiantuntija Mikko Erkinarolle! Tervetuloa myös muihin tapahtumiin syksyn
ja tulevan talven aikana. Ja ottakaa yhteyttä ajankohtaisista ja mieltä askarruttavaista asioista.
Ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi Jyslyn tiedottajalle Ritva Kuparille osoitteeseen ritva.kupari(at)kolumbus.fi saat
tämän jäsentiedotteen paperisen sijaan sähköisenä. Samoin saat ajankohtaisia tapahtumatiedotteita, joita ei
välttämättä tässä tiedotteessa ole. Osoitteenmuutokset sekä yhdistyksen muutokset hoidetaan Luonnonsuojeluliiton
keskustoimistossa, kätevimmin netissä www.sll.fi/yhteystiedot.
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, Raitalista 'yleisille' asioille ja Leinikkilista erityisesti
kasviasioista kiinnostuneille. Listat voivat toimia paitsi tiedotuksessa myös keskustelukanavina. Listoille
liittyminen tapahtuu netissä, seuraavan linkin osoittamalla sivulla pääsee liittymään Raitalistalle, ja muuttamalla
raitasanan tilalle leinikkisanan, pääsee Leinikkilistan ylläpitosivulle http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita.

Luonto ja kulttuurikohdematka Latviaan ja Liettuaan 10.16.6. 2012
Lähtö su 10.6. 2012 bussilla Jyväskylästä Helsinkiin ja lautalla Tallinnaan ja bussimatka Pärnun kautta
Riikaan, jossa yövytään. Seuraavana päivänä kävelykierros Riian vanhassa kaupungissa, minkä jälkeen
lähdemme bussilla Jurmalaan ja Kuldigaan. Tutustumme vesiputouksiin. Matka jatkuu edelleen
Liepajan kautta Palangaan, Euroopan suurimpaan meripihkamuseoon. Tämän jälkeen matkaamme
Klaipedan kautta lautalla ns. Kuurin kynnäkselle, jossa sijaitsevat Europpan suurimmat hiekkadyynit.
Kuurin kynnäs on luonnonsuojelualuetta ja Unescon maailmanperintökohde. Tutustumme
kansallispuistoon oppaan kanssa, opastus dyyneillä Hiljaisuuden laaksoon saakka (Venäjän raja).
Käymme historiallisessa kuurilaisessa kalastajakorttelissa, kuurilaisella hautausmalla ja tutustumme
Thomas Mannin talomuseoon. Iltaruokailu ja majoittuminen Nidassa.
Seuraavan päivän aloitamme vaelluksella Juodkrantin dendrologisella tiellä, luonnontilaisissa metsissä
(kynnäksen vanhin sekametsä) ja tutustumme Euroopan suurimpaan merimetsoyhdyskuntaa. Teemaan

liittyen satuja ja tarinoita Juodkrantin Noitavuorelta. Tämän jälkeen paikallinen kalastaja näyttää
perinteisiä kalastus ja savustusmenetelmiä. Täällä hintaan kuuluen päivällistauko. Iltapäivällä käymme
kynnäksen pisimmällä dyynillä (n. 9 km). Täältä siirrymme laivalla Memelin maan luontoparatiisiin ja
lintualueille, vierailemme Venten ornitologisella asemalla ja näemme Memeljoen suiston rappeutuneine
kalastajakylineen. Myöhään iltapäivällä takaisin laivalla Nidaan, jossa yövytään.
Seuraavana päivänä lähdemme paluumatkalle Suomeen. Matkalla tutustumme Siauliain Ristien
vuorella, joka on Liettuan tunnusmerkki, vuorella on noin 100 000 ristiä . Bussilla Gaujan
kansallispuistoon Siguldan jälkeen. Puisto tarjoaa kauniita jokilaaksoja, jyrkästi nousevia
hiekkakivirinteitä, laajoja koskemattomia metsiä. Matkaamme Gaujan kauniin laakson läpi Turaidaan
tutustuen Guttmannin luolaan. Turaidassa käynti linnan raunoilla. Majoitumme Siguldan hotellissa,
josta lähdemme seuraavana päivänä kotimatkalle Tallinnaan ja lautalla Suomeen ja Jyväskylään.
Hintaan kuuluvat bussimatka, yöpymiset keskitason hotelleissa aamiaisineen, opastukset matkan aikana
englanniksi tai saksaksi, kaupunkikierrokset Riiassa ja Memelin alueella, opastus kansallispuistossa,
lauttamatka Kuurin kynnäkselle sekä ohjelmaan kuuluvat sisäänpääsymaksut. Hintaan ei vielä kuulu
lauttamatka Helsingin ja Tallinnan välillä. Ennakoitu hinta n. 700 € /hlö Jyslyn jäsenille, eijäsenille n.
720 €, majoittuen kahden hengen huoneissa. Hinta on laskettu 25 lähtijän mukaan, eikä valitettavasti ole
vielä aivan tarkka. Matkanjärjestäjänä toimii BaltTours. Ilmoittautumiset (sekä tiedustelut)
tammikuun 2012 alkuun mennessä Irma Heiskaselle, puhelin 040 730 9308 ja sähköposti
irma.heiskanen(at)kolumbus.fi.

SYKSYN TOIMINTAKALENTERI:
Tiedotamme nyt ilmoitetuista ja uusista tapahtumista myös wwwsivuillamme: www.sll.fi/keski
suomi/jyvaskyla ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Lisäksi lähetämme tapahtumailmoituksia
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille (katso ohjetta edellä).

la 17.9.

kello 10 alkaen sieniretki Leivonmäen kansallispuistoon Selänpohjan lähialueille. Alue on
hyvää monenlaisten ruokasienten keruualuetta. Lähtö omilla autoilla Hannikaisenkadun
ABC:ltä (yläkaupungin pään kylmä asema). Ilmoittautumiset sieniseuran jäsensihteeri Pirjo
Ritvaselle 10.9. mennessä, puh. 040 7087 854. Kerro samalla, oletko lähdössä omalla autolla
ja mahtuuko kyytiisi matkustajia, vai oletko itse kyydin tarpeessa. Omat eväät mukaan,
kansallispuiston tulipaikalla on makkaranpaistomahdollisuus. Muistathan peruuttaa
ilmoittautumisen, mikäli et pääsekään lähtemään retkelle.

la 17.9.

metsäretki Ankeriasjärven ja Saanivuoren maisemiin Jyväskylän Seppälänkankaan ja
Huhtasuon suunnilla. Tapaamme Huhtasuon koulun Paluella klo 11, ja jatkamme siitä
yhdessä. Retken kesto noin klo 15 saakka. Sään mukainen varustus ja ehkä pientä evästä
mukaan.

la 8.10.

vietetään Hiljan päivää ja retkeillään Jääskelän maastossa. Jääskelä sijaitsee noin 6 km
Vaajakoskelta Oravasaaren suuntaan, ja on suurelta osin Naturaaluetta. Tavataan
tilausajolaiturissa Jyväskylän Harjukadulla klo 11, josta lähdetään kimppakyydein.
Kierretään noin 5 km:n pituinen luontopolku ja tutustutaan alueeseen. Sammalistonkalliolta
on hienot näkymät Päijänteelle, ja seutu on myös hyvää sienialuetta. Polun varrella sijaitseva
kota on varattu käyttöömme, siellä tulentekomahdollisuus. Mukaan maastovarustus ja eväät.
Ilmoittaudu kyytejä varten Silja Parrille, sposti silja.parri(at)iki.fi tai puh. 040 761 7171.

ti 25.10.

klo 17 sääntömääräinen syyskokous kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa
(Vapaudenkatu 3941). Esitellä tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan yhdistyksen
uusi hallitus tulevaksi toimikaudeksi.

ti 25.10.

klo 18.15 esitelmäilta kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa. Luonnonsuojeluliiton
puheenjohtaja Risto Sulkava puhuu SLL:n teemavuoden mukaisesti aiheesta Luonnon
hiilivarastojen merkitys ja mahdollisuudet ilmastonsuojelussa.

ke 9.11.

klo 18 alkaen tutustutaan Jyväskylän kaupungin maankäyttösuunnitelmiin ja yleiskaavan
valmisteluun. Paikka kaupunginkirjaston pieni luentosali Vierainamme ja suunnitelmista
kertomassa ovat näistä asioista vastaavat viranhaltijat. Kaupungin alueelle laadittavaan
yleiskaavaan voi etukäteen tutustua kaupungin nettisivuilla
www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/yleiskaava

ke 23.11.

klo 17.30 kaupunginkirjaston pieni luentosali. Kiinnostaako jokapäiväisen ruoan
alkuperä? Järjestämme yhdessä jyväskyläläisten ympäristöjärjestöjen, ainakin Greenpeacen
ja Maan ystävien, kanssa aiheeseen perehdyttävän illan, jossa esitellään eettisesti ja
ekologisesti kestävää ruokavaliota ja tuodaan esille tapoja, kuinka tällaista ruokaa
Jyväskylässä voi hankkia. Illan tarkempi sisältö täsmentyy lähempänä ajankohtaa.

Kasvikerhon kokoontumiset Vesilinnan Luontomuseon (Ihantolantie) luentosalissa klo 18, vetäjänä
biologi Anna Uusitalo (tiedustelut anna.uusitalo@kurenniemi.fi).
ke 14.9.
ke 12.10.
ke 9.11.
ke 14.12.

Aihe avoin
Aihe avoin
Veli Saari kertoo aiheesta "Miten kivilaji / kallioperä näkyy kasvilajistossa?"
Anssi Eloranta näyttää kuvia tunturikasveista

Muiden Jyvässeudun toimijoiden tapahtumia:
Sieniseuran sieninäyttely järjestetään 10.9. kello 1115 Jyväskylän keskustassa, kävelykadun
”kompassilla” eli Sokoksen ja Suomalaisen kirjakaupan välisellä alueella.
Sienivärjäyskurssi. Kurssi sisältää keruuretken ja värjäyspäivän. Kurssiin liittyvä keruuretki lauantaina
1.10. kello 12 alkaen, lähtö omilla autoilla Hannikaisenkadun ABC:ltä (yläkaupungin pään kylmä asema).
Varsinainen kurssi 2.10. Kuopion suunnalla, lähdöstä sovitaan tarkemmin keruuretkellä. Hinta 15 € /
henkilö, lisäksi langoista erillinen maksu. Kurssi omilla eväillä. Ilmoittautumiset Pirjo Ritvaselle
viimeistään 23.9. Kerro samalla, oletko lähdössä omalla autolla ja mahtuuko kyytiisi matkustajia, vai
oletko itse kyydin tarpeessa. Ilmoittautuminen on sitova ja 15 euron maksu peritään, jos tilalle ei saada
toista kurssilaista.
Jos LuontoLiiton KeskiSuomen piirin toiminta kiinnostaa tai muuten pidät hyvänä että piirin toiminta
jatkuu, niin lisäavulle olisi tarvetta. Piirin seuraava kokous on maanantaina 12.9. klo 16 alkaen
Sepänkeskuksessa (Kyllikinkatu 1) Koeputkitilassa. Saavu paikalle kuuntelemaan, mitä piirin toiminnan
eteen voisi tehdä. Voit myös lähettää spostia osoitteeseen kessu(at)luontoliitto.fi.
JYSLYn hallitus vuonna 2011:
pj. Silja Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Kaisa Mustola (kaisa.i.mustola(at)jyu.fi, 050 594
2478); tiedottaja Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); kaavoitusvastaava Tuula Kiili
(kiilitm(at)gmail.com, 044 553 8567); nettivastaava Jaana Tuppurainen (jaana.m. tuppurainen(at)gmal.com, 040
553 9005); Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 9308); Hannu Laakkonen
(hane.laakkonen(at)hotmail.com); Sanna Penttinen (sanna.penttinen(at)jkl.fi, 050 5857 848); KariMatti Vuori
(kmvuori(at)gmail.com, 040 543 227); varajäsenet Johanna Leinonen (flowerm(at)suomi24.fi, 050 350 0697) ja
Anne Nieminen(anne.nieminen(at)jyu.fi, 041 547 7202).

