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Mun ideoima ihan ikioma tapahtuma! 
 
Tervehdys Jyslyn jäsen ja erityisesti sinä, joka et ole löytänyt yhdistyksen tarjonnasta itsellesi sopivaa 
tekemistä. Tilanteeseen on kaksi hyvää ratkaisua. Ensimmäinen on tehdä oma retki tai tapahtuma ja 
ilmoittaa siitä yhdistyksen hallitukselle. Me laitamme tapahtuman tiedot jakoon, ja niin spontaani retki, 
tapahtuma tms. on valmis. Toinen mahdollisuus on tulla kertomaan toiveistaan yhdistyksen 
syyskokoukseen Luontomuseoon 9.10. klo 18 alkaen. Tehdään yhdessä vilkas vuosi 2014! 
 
Kuluneen alkuvuoden onnistuneita retkiä olivat mm. Harjun tilalle tehty Luonnonkukkapäivän retki ja 
Saarenmaan retki kesäkuussa. Saarenmaan retken matkakertomukseen voi käydä tutustumassa 
yhdistyksen kotisivuilla: http://www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla 
 
Aktiivista syksyä kaikille!  
 
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.  
 
Olemme perustaneet myös facebook-sivut nimellä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys – käy 
peukuttamassa ja keskustelemassa! 
 
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, Raita-lista ”yleisille'”asioille ja Leinikki-lista 
erityisesti kasviasioista kiinnostuneille. Listat voivat toimia paitsi tiedotuksessa myös 
keskustelukanavina. Listoille liittyminen tapahtuu netissä, 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. 
 
 
 



TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKALENTERI: 
 
Tiedotamme nyt ilmoitetuista ja uusista tapahtumista myös Jyslyn kotisivuilla www.sll.fi/keski-
suomi/jyvaskyla, facebook-sivullamme ja Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. Lisäksi lähetämme 
tapahtumailmoituksia sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille (katso ohjetta edellä).  
 
ke 9.10. Yhdistyksen syyskokous luontomuseolla (Ihantolantie 5, Vesilinna) klo 18.00 alkaen. 

Katselemme Markku Könkkölän kuvia Viron Saarenmaalta, jonne yhdistys teki 
kesäkuussa retken. Suunnittelemme ja ideoimme vuoden 2014 toimintaa, juomme teetä ja 
kahvia sekä nautimme jotain pientä ja herkullista. Käynti museon kokoustilaan 
museorakennuksen taka-ovelta (tarvittaessa soita puh. 040 550 4944). 

 
to 24.10. Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin syyskokous kaupunginkirjaston pienessä 

luentosalissa klo 17.30 alkaen ja klo 18.15 yleisöluento, joka käsittelee tulevaa Etelä-
Konneveden kansallispuistoa.  

  
 
ke 6.11.   Jokamiehen ekovalinnat Jyväskylän kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa alkaen 

klo 17.30.  Voinko itse vaikuttaa mitenkään ilmastomuutokseen, luonnonvarojen 
tuhlaukseen tai lajien sukupuuttoon? Ekologisten elämäntapavalintojen asiantuntijana 
tilaisuudessa puhuu ja kysymyksiin vastaa Michael Lettenmeier Wuppertal Instituutista 
Saksasta (suomen kielellä). Lisäksi Jyväskylän kaupungin edustaja on kertomassa 
ekoasumisen mahdollisuuksista Jyväskylässä yleensä ja asuntomessuilla erityisesti. 

 
ti 3. 12. Muuttuva keskisuomalainen luonto -kuvailta valokuvin ja muistoin Jyväskylän 

kaupunginkirjaston pienessä luentosalissa klo 17.30 alkaen.  Jysly haastaa jäsenet sekä 
kaikki asiasta kiinnostuneet lähettämään kuvapareja luonnon ja maiseman muutoksesta 
Keski-Suomessa. Kuvat voi lähettää sähköisenä osoitteeseen 
anne.m.pennanen(at)gmail.com Yhdistys toivoo kuvia lähettäviltä lupaa esittää kuvista 
esimerkkejä myös omilla kotisivuillaan. 

  
 

Omat retket ja tapahtumat 
 Toimi näin: Lähetä yhdistyksen tiedottajalle Ritva Kuparille sähköposti, jossa kerrot, 
mikä on retken/tapahtuman tarkoitus, kohde, lähtöaika ja -paikka, kesto, kulkutapa sekä 
varustus. Spontaaneilla retkillä on yleensä omat eväät ja kimppakyyti eli ihmiset 
ilmoittavat kokoajalle, tarvitsevatko tai voivatko tarjota kyytiä. Tiedottaja laittaa 
retkikutsusi Jyslyn s-postilistalle ja kiinnostuneet ilmoittautuvat sinulle s-postiin ja sinä 
ohjaat retkelle lähtöä.  
 

Kasvikerhon kokoontumiset Luontomuseon (Ihantolantie) luentosalissa 16.10., 13.11. ja 11.12. klo 
18, vetäjänä Johanna Hallman, p. 0400 808 446. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja 
maksuttomia. Ohjelmasta tietoja leinikki-listalla. 

 
 
 
 



Muiden Jyvässeudun toimijoiden tapahtumia: 
Jyvässeudun Sieniseuran Ruokasieniretki järjestetään sunnuntaina 22.9. Muuramen 
Kuusimäkeen. Monelle jäsenelle tutussa retkikohteessa kasvaa runsaasti mm. 
mustatorvisientä, sikurirouskua ja herkkusieniä. Lähtö kimppakyydein Hannikaisenkadun 
ABC-aseman parkkipaikalta klo 12.00. Ilmoittautumiset jäsensihteeri Pirjolle viimeistään 
viikkoa ennen retkeä, p. 040 708 7854 (klo 18 jälkeen).  
 
Jyväskylän yliopiston Biologian laitoksen ja Jyvässeudun Sieniseuran yhteistyönä 
toteutetaan sieniretki Suolahden Aatulan tilalle, joka on valtakunnallisesti arvokas 
perinnemaisema. Aatulan tilalla on ollut laidunnusta lähes 160 vuotta, ja alueelta on 
löytynyt kymmeniä mielenkiintoisia sienilajeja. Alueella kasvaa myös ruokasieniä. Retki 
Aatulaan järjestetään linja-autokyydillä lauantaina 5.10. Lähtö Harjun tilausajolaiturista 
klo 11.00. Kuljetuksen kustannusten kattamiseksi retken hinta on jäseniltä 10 euroa ja ei-
jäseniltä 15 euroa. Ottakaa retkelle omat eväät mukaan. Ilmoittautumiset jäsensihteeri 
Pirjolle viimeistään viikkoa ennen retkeä, p. 040 708 7854 (klo 18 jälkeen). Toiminnasta 
saa lisätietoja mm. puheenjohtaja Jouko Laaksamolta, s-posti 
jouko.laaksamo(at)pp.inet.fi. 

 
Keski-Suomen Luontomuseon näyttelyt (Ihantolantie 5, Vesilinna): 

10.5. - 27.10.2013 Kokoelmien kätköistä. Näyttelyyn on koottu omituisia otuksia ja 
harvinaisuuksia museon omista kokoelmista. 
 
1.11.2013 - 31.3.2014 Sademetsän lapset. Trooppisen sademetsän monimuotoisuus 
näyttäytyy kauneimmillaan hondurasilaisten lasten ja nuorten ottamissa upeissa 
valokuvissa. Kuopion luonnontieteellisen museon kiertonäyttely. 
 
Museo avoinna ti-pe klo 11-18 ja la-su klo 12-17. Pääsymaksu 4/2 euroa (aik./opisk.). 
Vapaa sisäänpääsy alle 18-vuotiaille sekä biologian ja museologian opiskelijoille. 
Perjantaisin kaikille vapaa sisäänpääsy. 

 
 
JYSLYn hallitus vuonna 2013: 

 
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); tiedottaja Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 516 0550); Irma Heiskanen 
(irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 9308);  Hannu Laakkonen 
(hane.laakkonen(at)hotmail.com); Anne Pennanen (anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202); 
Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040 718 8093); Jaana Tuppurainen (jaana.m. 
tuppurainen(at)gmail.com, 040 553 9005). Varajäsenet: Olli Kotro (okotro(at)gmail.com, 040 412 
3022); Kari-Matti Vuori (kmvuori(at)gmail.com, 040 543 227).  

 
  

 
 
 


