Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry
Jäsenkirje talvi 2010
Tätä jäsentiedotetta lähetetään ennätyksellisen määrä: yhdistyksemme
jäsenmäärä on ensi kertaa ylittänyt tuhannen jäsenen rajan. Tästä
hienosta tuloksesta suuri kiitos kaikille teille! Etenkin kaikki vasta
Luonnonsuojeluliiton jäseneksi liittyneet haluamme toivottaa
tervetulleiksi mukaan. Haluamme haastaa teidät kaikki mukaan
osallistumaan ja tekemään yhdistyksen toimintaa jäsenistömme
näköiseksi.
Jäsenkirjeen sähköisenä saavien lukumäärä on mukavasti lisääntynyt. Jos siis haluat tämän kirjeen
vastaisuudessa paperisen sijaan sähköpostiisi, ole hyvä ja ilmoita sähköpostiosoitteesi silja.parri(at)iki.fi
osoitteeseen. Osoitteenmuutokset sekä yhdistyksen muutokset hoidetaan Luonnonsuojeluliiton
keskustoimistossa, kätevimmin netissä www.sll.fi/yhteystiedot.
Alkanut vuosi on LUMO2010 eli luonnon monimuotoisuuden vuosi. Suomen luonnonsuojeluliitto haluaa
saada virallisia päätöksiä monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi. Vuoden pääteemat ovat
lähiluonto, ekosysteemipalvelut ja ilmastonmuutos. Näistä teemoista voit lukea tarkemmin Liiton sivuilta
www.sll.fi/lumo2010. Yhdistyksemme huomioi monimuotoisuuden tilaisuuksissa vuoden varrella, ja tässä
tiedotteessa ilmoitettujen tapahtumien lisäksi saattaa tulla vielä uusiakin. Seuraa siis ilmoittelua
yhdistyksen kotisivuilla www.sll.fi/keskisuomi/jyvaskyla sekä Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla.
Yhdistyksemme jatkaa tänä vuonna Luonnonsuojeluliiton ja Tapiolaryhmän Löydä Luonto Lähelläsi
kampanjassa. Tätä kirjoitettaessa ei retkikohdetta ole vielä sovittu, mutta tiedossa on 23 opastettua,
mielenkiintoista retkeä johonkin keskeiseen luontokohteeseen keväänsyksyn aikana. Tervetuloa retkille!
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys (JYSLY) tarjoaa jäsenilleen tulevana kesänä (17.21.6.2010)
mahdollisuuden tutustua Venäjällä, Volgan varrella asuvaan suomalaisten sukulaiskansaan, mareihin.
Matkan käytännön järjestelyistä huolehtii Frankfurt am Mainissa toimiva suomalaisugrilainen
matkatoimisto Ugrimatkat, jolla on vuosien kokemus tällaisten matkojen järjestämisestä. Oppaanamme ja
tulkkinamme on koko matkan ajan kokenut matkojen järjestäjä Leo Baskin.
Matkaohjelma (Tarkempi ohjelma on nähtävissä myös osoitteessa www.ugrimatkat.net)
To 17.6.
 lähtö Jyväskylästä klo 06.00 (vielä avoin), Viipuri klo 11.00, lounas ja valuutan vaihto Pietarissa
13.3014.30
 vaihtoehtoohjelmaa: 1) Eremitaasi ja Pietarin kiertoajelu, 2) retki Inkerinmaan Kelton harjun kyliin.
 klo 17.40 lähtö Nizhni Novgorodiin. Junamatka makuuvaunussa kestää 15 tuntia
Pe 18.6.
 klo 8.49 saapuminen Nizhni Novgorodiin, lounas ja tutustuminen kaupunkiin
 klo 12.00 jatkamme matkaa linjaautolla ja myöhemmin lautalla VuoriMarien alueelle. Pysähdyksiä
matkan varrella (Volga, Makarjevon luostarin panimo, cavašikylät, kalatori jne.)
 klo 18.00 saapuminen VuoriMarin kylään, jossa majoitumme perheisiin.
 iltaruokailu, saunomista savusaunoissa, isäntäväen järjestämää ohjelmaa
La 19.6.
 klo 8.00 aamiainen perheissä, joka jälkeen suuntaamme Volgan laakson matkakohteisiin: sovhoosi,
cavasikylät, retkiä rantatörmille ja lehtoihin, vierailu hevostilalla, kylien puutarhoissa, tutustumme
runoilijoiden ja käsityöläisten kyliin, marilainen kantelekonsertti, tapaamme palkitun luonnonystävän jne.
 klo 18.00 saapuminen Kosmodemjanskiin (Tšikmä), jossa majoittuminen hotelliin

 klo 20.00 vierailu vuorimarilaisessa teatterissa
Su 20.6.
 klo 8.00 aamupala hotellissa, jonka jälkeen tutustuminen VuoriMarin pääkaupunkiin: ulkoilmamuseo,
kauppiasmuseo, pieni luontokonferenssi meitä varten kasvatetulla koepellolla
 klo 14.00 lähtö Cavašin tasavaltaan laivalla Volgaa pitkin. Vaihtoehtona bussiretki kylissä pysähdellen.
 klo 18.00 saapuminen Ceboksariin: kansallismuseo, kasvitieteellinen retkikohde, ruokailu
cavaširavintolassa
 klo 00.00 yöjunalla Moskovaan
Ma 21.6.
 klo 10.00 saapuminen Moskovaan: Punainen tori, Leninin mausoleumi, shoppailua
 klo 12.30  19.50 juna Pietariin, illallinen, tax free –ostoksia
 klo 22.00 rajan ylitys ja saapuminen Suomeen, minkä jälkeen jatkamme välittömästi KeskiSuomeen
Kustannukset ja ilmoittautuminen:
Matka on täysihoitomatka, mikä tässä tarkoittaa, että kaikki palvelut on maksettu Suomesta Suomeen.
Hinnassa ovat mukana majoitukset ja ruokailut (kolme kertaa päivässä niin kuin Marissa on tapana syödä)
Venäjällä. Vain ohjelmassa mainittuihin erikoiskohteisiin (mm. Eremitaasin pääsymaksu), tuliaisiin ja omiin
henkilökohtaisiin kuluihin tarvitset ylimääräistä valuuttaa. Edullinen rahanvaihtomahdollisuus järjestetään
menomatkan aikana Pietarissa.
Matka maksaa 499 € ja viisumi 55 €. Maksu tulee suorittaa 15.4.2010 mennessä yhdistyksen
tilille (Nordea 104530175710), josta se tilitetään ajoissa (vähintään 45 vrk ennen matkaa) järjestävälle
matkatoimistolle. Aikataulun määrää se, että junaliput Venäjällä tulee tilata ja maksaa täysin 45
vuorokautta ennen matkan alkamista, muuten emme pääse samaan junavaunuun. Liput ovat
henkilökohtaisia, eikä niitä saa enää palauttaa tai vaihtaa. Se tarkoittaa, että matkan peruuttaminen ei ole
sen jälkeen mahdollista.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 15.3.2010 mennessä kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla:
Markku Tossavainen, Terttumäentie 15, 40270 Palokka, p. 0504659848, markku.tossavainen(at)jkl.fi
Ensisijaisesti matkalle pääsevät yhdistyksen jäsenet. Mikäli osallistujia ei tule tarpeeksi jäsenistä
(väh. 25 hlöä), otetaan mukaan myös eijäseniä. Yhdistyksen ulkopuolisille matkan hinta on 515 €.
TALVEN JA KEVÄÄN TOIMINTAKALENTERI
Tiedotamme nyt ilmoitetuista ja uusista tapahtumista myös wwwsivuillamme: www.sll.fi/keski
suomi/jyvaskyla ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Tervetuloa mukaan!
ma 15.20.2. vietetään valtakunnallista luonto ja ympäristöviikkoa, jonka teemana tänä vuonna on
LUMO2010 teemavuoteen liittyen lähiluonto. Jysly ja LuontoLiiton KeskiSuomen piiri Kessu
kokoavat yhdessä Jkl:n kaupunginkirjaston 2. krs:n näyttelytiloihin lähiluontoaiheisen
näyttelyn, johon voi käydä tutustumassa 26.2. saakka kirjaston aukioloaikoina.
ti 23.3.

klo 17 alkaen Jyslyn sääntömääräinen kevätkokous kaupunginkirjaston pienessä luentosa
lissa. Esillä vuosikertomus ja tilinpäätös. Kokousten jälkeen klo 18.15 Pienvesien lumo ylei
sötilaisuus. Biologi Riikka Juutinen Metsähallituksen luontopalveluista kertoo pienistä vesis
tä, kuten lähteistä.

ti 13.4.

klo 1820 kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa tutustumme matelijoihin biologi, herpeto
logi Martti Niskasen vetämässä matelijaillasssa. Kuulemme sanoin ja kuvin, mitä käärmeille
ja muille matelijoille kuuluu ja miten luonnon monimuotoisuus tässä eläinryhmässä on muuttu
nut.

la 24.4.

keväinen linturetki lähiseudun lintujärville ja torneille yhdessä luontoliittolaisten kanssa.
Kokoontuminen ja lähtö Savelasta Kkauppa Länsiväylän Palueelta klo 9, josta suuntaamme
kimppakyydein Hankasalmen PieniKaihlaselle, Laukaan Puhakanpelloille ja jos jäätilanne on

sopiva, Laukaan Lapinjärvelle katsomaan joutsenia. Retken päätteeksi Laukaan Vuonteelle,
jossa mahdollisuus makkaranpaistoon. Paluu iltapäivällä. Mukaan keliin sopiva varustus,
omat kiikarit ja eväät. Ilmoittautuminen ensisijaisesti Hannu Laakkoselle spostiin
hane.laakkonen(at)hotmail.com tai Irma Heiskaselle puh. 040 730 9308. Ilmoittautuessa
kerro, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä.
la 22.5.

(huom. ajankohta voi muuttua) lähdemme yhdessä Jyväskylän Sieniseuran kanssa
kevätretkelle, jonka kohde päätetään lähempänä retkiajankohtaa. Lähtö Harjukadun
tilausajolaiturista klo 10 ja paluu illan suussa, noin klo 1819, saaliin löytymisestä riippuen.
Päivän aikana lounastetaan. Retken hinta noin 20 €. Ilmoittautumiset ja tiedustelut
sieniseuran jäsensihteeri Pirjo Ritvaselle puh. 040 708 7854.

su 20.6.

Luonnonkukkien päivä, jota vietämme mahdollisesti Laajavuoren metsässä. Paikka ja
tapaamisaika tarkentuvat myöhemmin.

Seikkailemaan Ronjan kanssa. Jyväskyläläinen ammattiteatteri Teatterikone valmistaa kesäksi Ronja
Ryövärintytär näytelmän, jota esitetään metsäseikkailuna Laajavuoren metsässä 14.7.8.8.
Teatterikone on ehdottanut yhteistyötä kanssamme muun muassa toimintapäivän merkeissä.
Mahdollinen ajankohta on Luonnonkukkien päivä 20.6., jolloin voisimme vetää retken ja
järjestää muutakin toimintaa näytelmän tapahtumapaikoilla. Luvassa on myös alennusta
jyslyläisille näytelmän pariin esitykseen. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tavalla tai toisella
yhteistyöhön, ilmoittaudu Ritva Kuparille, ritva.kupari(at)kolumbus.fi.
lasu 14.15. 8. suunnittelemme retkeä Päijänteen kansallispuistoon. Tässä vaiheessa vain laivamatkan
hinta on neuvoteltu: matka edestakaisin Padasjoelta Kelventeen saarelle maksaa 25 euroa /
hlö/ alk 30 hlön ryhmä. Hinta on sama yhden tai päivän retkelle. Lopulliseen hintaan vaikuttaa
eniten, millä kyydillä menemme Padasjoelle. Mikäli välkkyvä Päijänne kiinnostaa, ota yhteyttä
23.2. mennessä Kristiina Eskoseen, fam.eskonen(at)kolumbus.fi.
 Kasvikerho kokoontuu tuttuun tapaan Vesilinnan alakerran luentosalissa ja vetäjänä toimii edelleen Anna
Uusitalo (puh. 050 541 3524). Kerho on kaikille avoin ja maksuton. Tapaamiskerrat on sovittu, aiheet
täsmentyvät: ke 10.2., ke 10.3., ke 14.4., toukokuussa retki. Tervetuloa!
Muita tapahtumia ja toimijoita:
 KeskiSuomen luontomuseossa (Harjulla, Vesilinna, Ihantolantie 5) on meneillään Kuopion
luonnontieteellisen museon kiertonäyttely Mustaleski ja havununna. Näyttelystä saat tietoa, miten
hyönteisten käy ilmastonmuutoksen myötä. Näyttely koostuu upeista valokuvista, kokoelmanäytteistä ja
tekstiosioista. Museon aukioloajat: tipe 1118, lasu 1217.
 KeskiSuomen Lintutieteellisen yhdistyksen toimihenkilöt ja tietoa toiminnasta saa osoitteesta
www.ksly.net. Sivuilta löytyy retkiä ja mm. ohjeet Pihabongaus tapahtumaan, jota vietetään joko
lauantaina 30. tai sunnuntaina 31. tammikuuta.
 Jyvässeudun sieniseuran puheenjohtajana toimii Jouko Laaksamo, sähköposti
jouko.laaksamo(at)pp.inet.fi. Toiminnasta antaa tietoja myös jäsensihteeri Pirjo Ritvanen puh. 040 708
7854.
JYSLYn hallitus vuonna 2010:
pj. Silja Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at) kolumbus.fi, 040 730
9308); tiedottaja Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); nettivastaava Jaana Tuppurainen
(jaana.tuppurainen(at)netti.fi, 040 553 9005); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at) hotmail.com); Kristiina Eskonen
(fam.eskonen(at)kolumbus.fi, 040 411 9983); Tuula Kiili (kiilitm(at)gmail.com, 044 5538567); Sanna Penttinen
(sanna.penttinen(at)jkl.fi, 050 5857 848); Lasse Hakkari (hakkari(at)jyu.fi, 050 3221 972); varajäsenet Ari Lampinen
(lampinen(at)kaapeli.fi, 050 320 8761) ja Mari Matikainen (mari.matikainen(at)gmail.com, 050 3013083).

