Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry; Jysly

Jäsenkirje talvi 2014
Luonto lainassa tulevilta sukupolvilta!
Olet tärkeä osa Suomen merkittävintä ja luotettavinta luonnonsuojeluun keskittyvää
kansalaisjärjestöä. Suomen luonnonsuojeluliitto on saanut Taloustutkimuksen
tekemässä tutkimuksessa luotettavuudesta todella hyvät arvosanat. Näitä on esitelty
Luonnonsuojelija‐lehdessä viime vuonna. Siksi yhdistyksemmekin pyrkii
tiedotuksessaan kertomaan yhä selkeämmin, että olemme Luonnonsuojeluliiton ‐
luotettavan norppakerhon ‐ paikallinen edustaja.
Tämän asiantuntijanäkyvyyden lisäksi tarvitsemme kadunvarsiuskottavuutta
”resurssiviisaiden” jyväskyläläisten silmissä. Luonnonsuojelutyötä voi tehdä yllättävän monella tavalla: leipomalla
luomuleipää, korjaamalla polkupyöriä, tuunaamalla vanhoja vaatteita, kalastamalla. Monia tällaisia puuhia taas on
mukavampi tehdä porukalla. Tee jostakin arkisesta harrastuksestasi osa luonnonsuojelutyötä houkuttelemalla muita
jyslyläisiä kaveriksesi! Ilmoita tästä ryhmästä facebook‐sivuillamme tai lähetä kutsu sähköpostilistalle, niin saat
homman käyntiin.
Muita aktiiveja voit tavata tilaisuuksissamme, kuten yhdistyksen järjestämässä Luonto lainassa ‐tapahtumassa 14.2.,
joka on osa SLL:n valtakunnallista perinteistä kirjastojen luontoviikkoa.
Luomusikaenergistä talvea ja kevättä!
toivottaa yhdistyksen hallituksen puolesta Pj. Heikki Susiluoma
Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen tiedottajalle: ritva.kupari(at)kolumbus.fi. Näin saat
sähköpostitse tietoa kaikista tapahtumista, myös niistä, jotka eivät ehdi jäsenkirjeeseen.
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, raitalista yleisille asioille ja leinikkilista kasviasioista
kiinnostuneille. Listat voivat toimia tiedotuksessa ja keskustelukanavina. Linkin
http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita osoittamalla sivulla pääsee liittymään raita‐listalle, ja muuttamalla raita‐
sanan tilalle leinikki‐sanan pääsee leinikki‐listan ylläpitosivulle.
Yhdistyksellä on facebooksivut nimellä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys – käy peukuttamassa ja
keskustelemassa!

TAPAHTUMA‐ JA TOIMINTAKALENTERI:
Tietoa myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski‐suomi/jyvaskyla, facebookissa ja mm.
Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla.
pe 14.2.

Luontopolku klo 10‐18 Jyväskylän kaupunginkirjastossa, lehtilukusalin vieressä olevassa
kerhohuoneessa. Kaikille avoimeen luontopolkuun liittyy rastitehtäviä, joihin vastaamalla voi
osallistua luontokirjan arvontaan. Tapahtuma on osa Luonto lainassa – kirjastojen luontoviikkoa.

pe 14.3.

Pöllöretki. Huonon, esim. tuulisen sään sattuessa varaillat la 15.3., pe 21.3. tai la 22.3. Retki tehdään
mieluiten tyynellä tai lähes tyynellä säällä. Kokoontuminen klo 20 K‐supermarket Länsiväylän p‐
alueella, Kaivokatu 1. Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoitathan oletko kyytiä vailla vai onko
sinulla tarjota sitä. Halutessasi voit ottaa omat eväät ja kuumaa juomaa mukaan. Kannattaa pukeutua
lämpimästi. Ilmoittautuminen s‐postitse hane.laakkonen(at)hotmail.com tai puhelimitse 045 236
4834. Retkikohteet tarkentuvat lähempänä ajankohtaa. Retki kestää n. 4 tuntia.

to 27.3.

Jyslyn sääntömääräinen kevätkokous klo 17 luontomuseolla (Ihantolantie 5, Vesilinna). Käsitellään
edellisen toimintavuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Katselemme myös kuvapareja
keskisuomalaisen maiseman muuttumisesta. Lähetä omat kuvaparisi sähköisinä osoitteeseen
anne.m.pennanen(at)gmail.com. Arvomme kuviaan lähettäneiden kesken yllätyspalkinnon. Tee‐ ja
kahvitarjoilu. Käynti museon kokoustilaan museorakennuksen taka‐ovelta (tarvittaessa soita puh.
040 550 4944).

ke 7.5.

Retki Touruvuorelle. Lähtö klo 17 Palokassa Raivaajantien päässä olevalta p‐paikalta. Retki kesää
noin kaksi tuntia, jonka aikana kierretään runsaan kahden kilometrin mittainen luontopolku ja
noustaan Touruvuoren päälle. Nousua kertyy noin 75 metriä. Oppaana on Pasi Huotari. Lisätietoa
luontopolusta http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/polut#Touruv

to 29.5.

Villiyrttikurssi klo 10‐16. Kurssilla opitaan tuntemaan syötäväksi kelpaavia luonnon kasveja
maastossa ja laitetaan niistä ruokaa asiantuntijan opastuksella. Osallistumismaksu jäseniltä 10 ja ei‐
jäseniltä 20 euroa. Lisäksi peritään parin euron ruokamaksu. Kokoontuminen Haukanniemessä
Wilhelm Schildtin kadun päässä olevalla p‐paikalla. Ilmoittautuminen 22.5. mennessä Kaisa
Tervoselle, kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, p. 050 594 2478. Kerro ilmoittautuessasi mahdollisista
ruoka‐aineallergioista.

la 7.6.

Retki EteläKonnevedelle. Lähdemme koko päivän retkelle kimppakyydein klo 10 Yliopistonkadulla
Harjun kupeessa olevalta p‐paikalta. Tutustumme tulevan kansallispuiston luontoon ja maisemiin
mm. moottoriveneajelulla, joka maksaa 40 euroa hengeltä. Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Omat
eväät mukaan. Ilmoittautuminen 31.5. mennessä Heikki Susiluomalle,
heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, p. 040 550 4944. Mukaan mahtuu 12 ensiksi ilmoittautunutta!
Kerro ilmoittautuessasi, voitko tarjota kyytiä vai tarvitsetko sitä.

su 15.6.

Luonnonkukkapäivän retki Haukanniemessä klo 14 alkaen. Kokoontuminen Wilhelm Schildtin
kadun päässä olevalla p‐paikalla. Kaikille avoimen retken vetävät Johanna Hallman ja Kaisa Tervonen.
Retki kestää noin 2 tuntia.

la 30.8.

Suomen luonnon päivän retki Soidinsuolle (ent. Sintinsuo), suunnitellun Valkeamäen asuntoalueen
maastoon klo 10‐12. Soidinsuo on aikoinaan ojitettu laaja rämesuoalue, jonka ojat ovat
umpeutumassa ja jonne on laadittu ennallistamissuunnitelma. Suolta on tavattu mm.
rämekylmänperhonen, joka on Suomen erityisvastuulaji. Tavataan Hanhiperäntiellä (eroaa Pori‐
Keuruu‐tieltä Vesangantien päästä) noin kohdassa 150. Paikalle pääsee lähimmäs bussilla 27
Mustalammelle, ja siitä metsätietä pitkin Hanhiperäntielle. Yhteyshenkilö Silja Parri p. 040 761 7171.

Omat retket
Lähetä yhdistyksen tiedottajalle Ritva Kuparille sähköposti (ritva.kupari(at)kolumbus.fi), jossa kerrot
mikä on retkesi tarkoitus, kohde, lähtöaika ja ‐paikka, kesto, kulkutapa sekä varustus. Spontaaneilla
retkillä on yleensä omat eväät ja kimppakyyti. Tiedottaja laittaa retkikutsusi Jyslyn s‐postilistalle,
kiinnostuneet ilmoittautuvat sinulle s‐postiin ja sinä ohjaat retkelle lähtöä.
Kasvikerhon kokoontumiset Harjun Vesilinnassa luontomuseon kirjasto/luentosalissa (Ihantolantie
5, käynti Nisulan puoleisesta sivuovesta) keskiviikkoisin 12.2., 12.3. ja 9.4. klo 17. Helmikuun aiheena
lehtipuut talviasussaan. Lehtipuiden oksia voi tuoda materiaaliksi. Muiden kertojen aiheet
ilmoitetaan myöhemmin leinikki‐listalla. Vetäjä on Johanna Hallman, p. 0400 808 446.
Kasvitoimintaryhmä jatkaa jättipalsamin torjuntaa Eerolanlahden ls/natura‐alueelta. Ensimmäiset
kitkentätalkoot on tarkoitus järjestää kesäkuun puolenvälin tienoilla. Tarkemmat tiedot myöhemmin.
Kasvitoiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittaa yhteystietojaan Silja Parrille: silja.parri(at)iki.fi, p.
040 761 7171.

Muuta toimintaa:
Hetteen niittotalkoot Muuramessa järjestää tänä vuonna ELY‐keskus heinä‐elokuun vaihteessa.
1900‐luvun alun maalaispihapiirin tuntumaan sijoittuvat niitty ja metsälaitumet, jotka ovat
maakunnallisesti arvokasta perinneympäristöä. Paikalla työvälineet ja tarjotaan pientä juotavaa ja
syötävää. Tiedot tarkentuvat myöhemmin.
Jyvässeudun Sieniseuran retkistä tietoa kotisivuilla: http://users.jyu.fi/~pahalme/sieniseura.htm

JYSLYn hallitus vuonna 2014: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550
4944); varapj. Silja Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Kaisa Tervonen
(kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478); Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040
730 9308); Olli Kotro (okotro(at)gmail.com, 040 412 3022); Ritva Kupari
(ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com, 045
236 4834); Anne Pennanen (anne.m.pennane(at)gmail.com, 041 547 7202); Ulla Sinikka Sihvonen
(ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718 8093). Varajäsen: Markku Lemmetty
(markku.t.lemmetty(at)gmail.com, 040 563 8621).

