Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
Jäsenkirje talvi 2011
On jälleen aika aloitella uutta luonnonsuojeluvuotta. Tervetuloa
toimimaan ja mukaan tapahtumiin, ja ottakaa yhteyttä
hallitusväkeen ajankohtaisissa asioissa.
Joulukuussa 2010 julkaistiin uusi Suomen lajien uhanalaisuus –
arviointi. Uusia uhanalaisia lajeja on tullut paljon lisää, mutta
muutamissa lajiryhmissä on ollut myönteistä kehitystä. Jyslyn
nettisivuille (http://www.sll.fi/keskisuomi/jyvaskyla) tulevat
piakkoin eri lajiryhmistä lajilistat uhanalaisuusluokittain. Niistä
näkee, miten lajin tila on muuttunut edelliseen arviointiin
verrattuna.
Kevään eduskuntavaalien tiimoilla Suomen luonnonsuojeluliitto sekä BirdLife, Greenpeace, Luonto
Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö ja WWF ovat julkistaneet hallitusohjelmaehdotukset ja vaativat
puolueilta suunnanmuutosta ympäristönsuojeluun. Vaaliteesit on tiivistetty viiteen kohtaan, jotka
koskevat ilmastonmuutosta, luonnon rikkauden suojelua, kohtuutalouteen siirtymistä, Itämeren ja
sisävesien suojelua ja ympäristöhallinnon vahvistamista. Järjestöt vaativat mm. sitovan ilmastolain
säätämistä, luonnonvarojen tuhlauksen lopettamista, soiden ja metsien suojelun lisäämistä,
maatalouden ympäristötukien uudistamista sekä ympäristöministeriön toimialan laajentamista.
Vaaliteeseistä tarkemmin: www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2011/ymparistojarjestojen
hallitusohjelmavaatimukset18012011
Jysly suunnittelee seuraavaa kotikontuja kauemmaksi suuntautuvaa luontomatkaa kevääksi tai kesäksi
2012. Suunniteltuna kohteena olisi Liettua. Matkan ajankohtaa sekä tutustuttavia kohteita on siis vielä
hyvää aikaa miettiä ja suunnitella, ja matkasta kiinnostuneet voivatkin ottaa yhteyttä Irma Heiskaseen (s
posti irma.heiskanen(at)kolumbus.fi tai puh. 040 730 9308) ja ehdotella sopivaa aikaa ja kohteita.
Laitamme matkasta lisätietoja seuraavaan jäsentiedotteeseen.
Luonnonsuojeluliitto käynnistää helmikuussa 2011 jäsenistölle suunnatun jäsenhankintakampanjan,
jossa jokaista jäsentä kannustetaan hankkimaan yksi uusi jäsen. Kampanja on yksinkertainen: kun hankkii
yhden uuden jäsenen, saa kiitokseksi joko Luonnonsuojeluliiton uuden, raikkaan norppapaidan tai 3 nroa
Suomen Luonto lehteä. Myös uusi jäsen saa liittymislahjaksi norppapaidan tai 3 Suomen Luonto lehteä.
Kampanja käynnistyy helmikuun alussa, jolloin Luonnonsuojelijalehdessä 1/2011 on kampanjan
tarkempi esittely sekä kampanjakortti. Myös SLL:n internetsivujen kautta voi kätevästi osallistua
lähettämällä sähköisen ekortin.
Jos käytät sähköpostia, ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi puheenjohtajalle osoitteeseen
silja.parri(at)iki.fi! Näin toimien saat jäsenkirjeen lisäksi sähköpostiisi ajankohtaiset ja tarkat tiedot
tapahtumista. Näin säästämme myös paperisen jäsenkirjeen postitukseen kuluvia luonnonvaroja ja
yhdistyksen varoja.
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

Toimintakalenteri:
Tiedotamme nyt ilmoitetuista ja uusista tapahtumista myös wwwsivuillamme: www.sll.fi/keski
suomi/jyvaskyla ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Lähetämme myös tarkempia tapahtumatietoja
sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille (katso kirjeen alkuosaa).

pe 18.3.

Pöllöretki. Varapäivät sään varalta la 19.3, pe 25.3 ja la 26.3. Kokoontuminen
kimppakyytilähtöön klo 19.30 Kkauppa Länsiväylän parkkialueella Savelassa. Päälle sään
mukainen vaatetus, mukaan omat eväät ja kuumaa juotavaa. Ilmoittautuminen to 17.3
mennessä Hannu Laakkoselle sähköpostiin (hane.laakkonen(at)hotmail.com tai Ritva
Kuparille puh. 050 516 0550. Ilmoitathan samalla, voitko tarjota kyytiä vai oletko sitä vailla.

to 24.3.

klo 17.00 kaupunginkirjaston Minnansalissa yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous.
Kokouksessa käydään läpi ja esitetään hyväksyttäväksi vuosikertomus sekä tilinpäätös.

to 24.3.

luontokuvailta. Luontokuvaaja Hannu Siitonen näyttää uusimpia kuviaan otsakkeella
Kuukkelin vuosi. Kuvaajan tuotantoon voi etukäteen tutustua hänen kotisivuillaan
http://web.mac.com/hannu.siitonen/Hannu_Siitonen/Hannu_Siitonen.html. Huomaa myös
esillä oleva valokuvanäyttely, josta tietoa tämän kirjeen loppupuolella kohdassa SLL:n
KeskiSuomen piiri.

toukokuussa korvasieniretki yhdessä Jyväskylän Sieniseuran kanssa lähempänä ilmoitettavaan
kohteeseen. Seuraa ilmoittelua Jyslyn sekä sieniseuran nettisivuilla
http://users.jyu.fi/~pahalme/sieniseura.htm. Ilmoittautumiset (ja kyydin tarve /
tarjoamismahdollisuus) sieniseuran jäsensihteerille Pirjo Ritvaselle puhelinnumeroon
0407087854.
la 11.6.

kesäretki Leivonmäen kansallispuistoon. Lähdemme matkaan bussikyydillä Jyväskylän
keskustasta, Harjukadun tilausajolaiturista klo 9. Bussikyyti maksaa Jyslyn jäsenille 10 €, ei
jäsenille 15 €. Tutustumme ensin Haapalehdon perinnetilaan tilan emännän LeaElina
Nikkilän opastuksella, sen jälkeen kansallispuistoon. Parkkeeraamme perillä bussin
Harjunlahden parkkipaikalle (jossa on myös uimaranta), kävelemme Haapalehdon tilalle,
palaamme Kirveslammen parkkipaikalle, jossa voi kiertää joko Luupään geopolun ja/tai
Kirveslammen reitin sekä evästellä ja paistaa makkaraa Harjujärven laavulla. Mukaan
retkeilyyn sopivat varusteet ja kengät sekä omat eväät. Palaamme Jyväskylään klo 16
mennessä. Ilmoittautumiset pe 3.6. mennessä Silja Parrille (sähköposti silja.parri(at)iki.fi,
puh. 040 761 7171). Matkaan pääsee myös reitin varrelta, mutta sovi asia ilmoittautumisen
yhteydessä.

su 19.6.

vietetään jo perinteistä luonnonkukkien päivää. Järjestämme yhteisen retken/tutustumisen
johonkin vuoden teemaan sopivaan kohteeseen, tästä tietoa lähempänä ajankohtaa
nettisivuillamme, sähköpostitiedotteissa ja Keskisuomalaisen menopalstalla.

Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa KeskiSuomen luontomuseon tiloissa klo 18 alkaen,
vetäjänä biologi Johanna Hallman (puh. 0400 808 446, sähköposti: johanna.hallman(at)ely
keskus.fi).
ke 9.2.

Tuomo Kuitunen kertoo Luopioisten kasvistoselvityksistä ja nettisivustosta. Tuomo on
koonnut nettisivustoille valtavan määrän tietoa ja hienoja kasvikuvia koskien Luopioisten
kasvistoa.

ke 9.3.

Sisävesirantojen kasveja, katsotaan näytteistä mm. rantakasveja, päähuomio
perinnebiotooppien lajeissa

ke 13.4.

Uuden uhanalaisarvioinnin alueellisesti uhanalaiset putkilokasvit KeskiSuomessa

Toukokuussa tehdään kasviretki, joka suuntautuu todennäköisesti Laukaan Horinvuorelle. Tarkempia
tietoja leinikkisähköpostilistalta tai Johanna Hallmanilta p. 0400 808 446.
Muiden toimijoiden tapahtumia:
Suomen luonnonsuojeluliiton KeskiSuomen piiri ry järjestää kolmen luontokuvaajan yhteisnäyttelyn
Metso suojelee metsäsi, jossa tuodaan esille vapaaehtoinen metsiensuojelu. Luontokuvaaja Hannu
Siitonen tunnetaan etenkin kuukkelikuvistaan, BoGöran Lillandt kuukkelitutkimuksesta ja
ammattikuvaaja Benjam Pöntinen ehkä eniten liitooravakuvistaan. Näyttely on esillä Jyväskylän
kaupunginkirjastossa 7.26.3.2011.
Luontomuseolla Vesilinnalla (Harju, Ihantolantie 5) on mielenkiintoisen perusnäyttelyn lisäksi avoinna
vaihtuva näyttely Salarakkaan häätö. Se on Käymäläseura Huussin kiertonäyttely sanitaatiosta ja
puutteellisen sanitaation seurauksista. Näyttely on auki 1.5.2011 saakka. Lisätietoja museosta ja
näyttelystä löytyy wwwsivulta
https://www.jyu.fi/erillis/museo/luonto/nayttelyt/vaihtuva/index_html
Leivomäen kansallispuiston ystävät ry järjestää Haapalehdon tilalla lammasaidantekotalkoot lauantaina
7.5. klo 10  16. Ilmoittautuminen 2.5. mennessä LeaElina Nikkilälle (sposti
leaelina.nikkila(at)gmail.com, puh. 0400 131 826). Haapalehdon tila sijaitsee Leivonmäen
kansallispuiston sisällä. Haapalehto on 24 hehtaarin kokoinen maakunnallisesti, maisemallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokas luomutila. Kaikki tilan 6,4 hehtaarin suot on suojeltu. Lisäksi 1,1
hehtaarin kaskikoivikko on suojeltu kymmenien vuotta sitten. Tästä koivikosta ja vanhasta metsittyneestä,
kevättalvella 2010 hakatusta niitystä aidataan talkoilla noin 5 hehtaarin metsälaidun Röykkälän
luomutilan lampaille laitumeksi. Näin Haapalehdon perinnebiotooppien ala kaksinkertaistuu ja
monipuolistuu, kun avoimien niittyjen lisäksi saadaan metsäisempiä alueita laidunnuksen piiriin.
Leivonmäen kansallispuiston ystävien toimintaan voi tutustua internetsivuilla www.leky.suntuubi.com
Tunturikerho Ovtsi tekee lauantaina toukokuun 21. päivä retken Korpilahden Oravivuorelle. Reijo
Rantala kertoo maailman perintökohteisiin kuuluvan Struven ketjun vaiheista. Lähtö on aamulla kello 9
Hannikaisen kadun ABC:n parkkipaikalta pikkuautoilla. Tiedustelut ja ilmoittautumiset Hannele
Vaahtilalle, puh 050 5331187.
Jyväskylän yliopiston Bio ja ympäristötieteiden opiskelijat Syrinx ry järjestää lasten
vapputapahtuman Vappuhuiskilon lauantaina 30.4 klo 1015. Tapahtuma järjestetään Jyväskylän Lyseon
lukiolla.
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).

