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Perimmäisten kysymysten äärellä
Tänä syksynä ollaan monella tapaa perimmäisten kysymysten äärellä. Tourujoella syksyisen illan
hämärässä ihmettelemme yhtä evoluution erikoisuutta  lentävää nisäkästä  detektorin ja taskulamppujen
avulla. Lokakuussa perehdymme takapihan perimmäisenkin nurkan luontoelämyksiin. Marraskuussa
kuulemme yhden maailmanlopun alueen, Tshernobylin, luonnon tutkimuksesta, ja viimein hieman ennen
joulurauhaa syvennymme pohtimaan luonnonsuojelun ja uskonnon välistä suhdetta.
Perimmäisten kysymysten äärellä ollaan myös aina silloin, kun Luonnonsuojeluliiton keskustoimisto ja
kenttäväki tapaavat. Syyskuun alussa kohtasivat Luonnonsuojeluliiton ja nuorisojärjestö LuontoLiiton
aktiivit Jyväskylän Vesalassa peräti 13 työpajan voimalla. Sata ihmistä Ivalosta Hankoon ja Vaasasta
Joensuuhun etsivät uudistumisen eväitä ensi vuonna 75 vuotta täyttävälle järjestöllemme.
Vanhaa järjestörakennetta tarvitaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin, mutta yhä useampi nuori
valitsee nk. kevytvaikuttamisen eli on vain tietyissä asioissa aktiivinen ja silloinkin haluamallaan tavalla.
Tilaisuudessa alustanut ajatushautomo Demoksen Tommi Laitio painotti sitä, miten uusien aktiivien
mukaan saamisessa henkilökohtainen kontakti on kaiken a ja o!
Uudistuminen ei tekisi pahaa Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistyksellekään. Tule 25.10. klo 19.15
kirjastolle vuosikokoukseen antamaan panoksesi uuden toiminnan kehittämiseksi!
Heikki Susiluoma
Puheenjohtaja
Ilmoita sähköpostiosoitteesi yhdistyksen tiedottajalle osoitteeseen ritva.kupari(at)kolumbus.fi, kiitos!
Näin toimimalla saat sähköpostitse ajankohtaista tietoa kaikista tapahtumista, myös niistä, jotka eivät
ehdi mukaan painettuun jäsenkirjeeseen. Yhdistys myös säästää rahaa ja luonnonvaroja
siirtymällä mahdollisimman paljon sähköiseen tiedottamiseen.

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.

TAPAHTUMA JA 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

15.9. Lepakkoretki klo 2022 Tourujoen laaksoon. Kokoontuminen Kankaankadulla
luontopolun rappujen yläpäässä. Retken vetää lepakkoasiantuntija Mikko Erkinaro. Ota
mukaan otsalamppu tai taskulamppu. Säävaraus: sadesäällä (jatkuva sade) retkeä ei tehdä.
Lisätiedot Ritva Kupari, p. 050 516 0550 tai ritva.kupari(at)kolumbus.fi.

la 22.9.

Sieniretki Isolahden Kirkkokankaalle Lähtö omilla autoilla Hannikaisenkadun ABC:n
parkkipaikalta klo 12.00. Retken järjestää Jyvässeudun Sieniseura. Ilmoittautuminen Pirjo
Ritvaselle viimeistään viikkoa ennen retkeä eli 15.9. mennessä, p. 040 708 7854
(mieluiten klo 18 jälkeen).

su 7.10.

Retki Hyyppäänvuorelle. Lähtö klo 10 Harjukadun tilausajolaiturista kimppakyydeillä.
Ilmoittaudu Silja Parrille p. 040 761 7171 tai silja.parri(at)iki.fi viimeistään la 6.10. Hyvät
jalkineet, kelin mukaiset varusteet ja omat eväät mukaan. Mahdollisuus makkaranpaistoon
partiolaisten majalla.
Lievestuoreenjärven lounaisrannalla kohoava Hyyppäänvuori on geologialtaan,
maisemiltaan, kasvillisuudeltaan ja eläimistöltään arvokas erämainen alue. Sinne johtaa
Puttolankylältä opastettu reitti. Laella on näköalapaikka. Lakialueella on Metsähallituksen
rauhoittama luonnonhoitometsä ja mm. mäyrän pesäluolasto. Lakiosaa kiertää pystysuora
kallioseinämä. Kaakkoisrinteellä on rauhoitettu lehtoalue, jossa kasvaa mm. metsälehmus,
metsänätkelmä, näsiä, lehtoneidonvaippa ja soikkokaksikko. Vuoren koillisrinteellä on
kalasääsken pesäpuu.

to 25.10.

Takapihan luontoelämykset –yleisötilaisuus kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo
17.4519.15. Biologi, tietokirjailija Jussi Viitala kertoo ja vastaa yleisön kysymyksiin. Tule
kertomaan havainnoistasi!

to 25.10.

Syyskokous kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo 19.1520.00. Esitellään tulevan
vuoden toimintasuunnitelma ja valitaan yhdistyksen uusi hallitus tulevaksi toimikaudeksi.

ke 14.11.

Tshernobylin luonto – 26 vuotta ydinkatastrofin jälkeen. Professori, evoluutioekologi
Tapio Mappes kertoo Tshernobyltutkimuksesta klo 1820 kaupunginkirjaston pienessä
luentosalissa.

ti 11.12.

Uskonnot ja luonnonsuojelu klo 18 KeskiSuomen Kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26
B). Alustamassa ja keskustelemassa mm. ekoteologi, FT Pauliina Kainulainen. Onko Jumala
luonnon vai ihmisen puolella? Pyhittääkö uskonto luonnon hyväksikäytön vai kehottaako se
suojelemaan luontoa? Tilaisuudessa pohdimme mm. sitä, minkälaisia luonnonsuojelullisia
ristiriitoja syntyy uskontojen suhtautumisesta väestönkasvun säätelyyn ja luonnonvarojen
hyödyntämiseen.

Kasvikerhon kokoontuu Harjun Vesilinnassa (Ihantolantie 5) Luontomuseon tiloissa seuraavasti:
ke 10.10. klo 18
ke 14.11. klo 18
ke 12.12. klo 18
Aiheista tiedotetaan leinikkisähköpostilistalla. Kasvikerhoa vetää Johanna Hallman, puh. 0400 808 446.
Muiden Jyvässeudun toimijoiden tapahtumia:
Ympäristöjärjestöjen Arktisklubi la 15.9. klo 1802 Ilokivessä. Arktisklubi tuo tietoisuuteen
pohjoisen napaalueen kauneuden ja haavoittuvuuden. Ainutlaatuista Arktista uhkaavat niin
ilmastonmuutos kuin suuryhtiöiden öljynporaushankkeetkin. Illan aikana esitetään dokumentti The Cost
of Oil ja elävästä musiikista vastaavat Itkevät suntiot, Tanhurentut ja Raatoämpäri. Tapahtuma on
ilmainen (narikassa perusmaksu) ja K18.Järjestäjät: Greenpeace Jyväskylä, Jyväskylän Maan ystävät ja
JYY:n ympäristövaliokunta.
Autotonta päivää vietetään jälleen la 22.9. teemalla Auton vapaapäivä. Auton vapaapäivän tapahtumassa
kävelykadulla tarjotaan asiaa kestävästä liikkumisesta. Tapahtuman aikana jaetaan Jyväskylän kaupungin
ja Jyväskylän Liikenteen lahjoittamia ilmaisia kertalippuja paikallisliikenteen busseihin, julkistetaan
vuoden 2012 jyväskyläläinen työmatkapyöräilijä. Tapahtumassa huolletaan polkupyöriä ja saadaan tietoa
liikkumisturvallisuudesta ja säännöistä sekä erilaisista ympäristövaikutuksista. Keskustelussa myös
tulevat kunnallisvaalit ja vaikuttaminen kestävän liikkumisen edistämiseen kunnassa. Tapahtumassa
mahdollisuus tutustua lähellä tuotettuun ruokaan ja niiden saatavuuteen lähialueilta ilman pitkiä
ajomatkoja. Mukana mm. Jyväskylän kaupunki, JAPA ry, Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry, poliisi sekä
lähiruuan tuottajia.
Luontomuseossa (Vesilinna, Ihantolantie 5) on esillä vaihtuvan näyttelyn tilassa Vuoden Luontokuvat
2011 kilpailun parhaimmistoa. Suomen luontokuvaajat ry:n järjestämän kilpailun kuvia on esillä
syyskuun loppuun saakka. Museo on auki tiistaista perjantaihin klo 1118 ja lauantaista sunnuntaihin klo
1217.
JYSLYn hallitus vuonna 2012:

pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); varapj ja kaavoitusvastaava
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); nettivastaava Jaana
Tuppurainen (jaana.m. tuppurainen(at)gmail.com, 040 553 9005); Irma Heiskanen
(irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 9308); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com);
Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718 8093); KariMatti Vuori
(kmvuori(at)gmail.com, 040 543 227); varajäsenet Kristiina Eskonen (kristiina.eskonen(at)gmail.com,
040 4119983) ja Anne Pennanen (anne.m.pennane(at)gmail.com, 041 547 7202).

