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Toimintakertomus 2012

Toimihenkilöt

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Susiluoma ja varapuheenjohtajana Silja Parri. Hallituksen 
muut jäsenet olivat Jaana Tuppurainen, Irma Heiskanen, Ritva Kupari, Ulla-Sinikka Sihvonen, Hannu 
Laakkonen, Kari-Matti Vuori ja Kaisa Mustola. Hallituksen varajäsenet olivat Anne Pennanen ja 
Kristiina Eskonen. Sihteerinä toimi Kaisa Mustola, tiedotusvastaavana Ritva Kupari, 
kaavoitusvastaavana Silja Parri ja kotisivuvastaavana Jaana Tuppurainen. Toiminnantarkastajina 
toimivat Marja Kupari ja Pekka Tikkanen. 

Jäsenmäärä 
Vuoden 2012 aikana yhdistyksen jäsenmäärä väheni 970:stä  921:teen. Lasku johtui pääosin 
aikaisempien vuosien hyvin menneiden katukampanjoiden tuottamien lahjoittajajäsenien eroamisista. 
Tämä ilmiö on tavallinen muillakin paikkakunnilla, joissa on ollut nk. facetoface-kampanjoita.

Kokoukset

Toimintavuoden aikana Jyslyn hallitus kokoontui 10 kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 
Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa yhteistilaisuutena maaliskuussa  ja syyskokous 
lokakuussa. 

4. Tiedottaminen

Jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista aiempien vuosien tapaan kahdella 
jäsenkirjeellä, jotka lähetettiin helmikuun ja syyskuun alkupuolella. Kirje lähetettiin sähköisenä niille 
jäsenille, jotka olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa tiedottajalle. Näille jäsenille lähetettiin myös 
ajantasaisia tiedotteita tapahtumista sähköpostilla. Tapahtumista ilmoiteltiin myös Jyslyn kotisivuilla, 
Luonnonsuojelijassa, Keskisuomalaisen menopalstalla, paikallisradiossa ja Jyväskylän kaupungin  
tapahtumakalenterissa.
Vuoden lopussa perustimme tiedotusta ja keskustelua varten yhdistykselle myös facebooksivut.

Tapahtumat ja retket
 
 Yhdistys järjesti 20.2. Luontomuseon kokoustilassa jäsenillan, johon osallistui 15 jäsentä. Toiminta-
alueen luonnosta kertoivat Kari-Matti Vuori ja Johanna Hallman.

Hannu Laakkosen vetämälle pöllöretkelle 16.3.  tuli 10  osallistujaa.

Kevätkokous pidettiin 28.3. kirjastolla yhdessä Keski-Suomen luonnonsuojelupiirin kanssa. 
Kevätkokoukseen osallistui 10 henkeä.  Samalla järjestettiin yleisötilaisuus, jonka aiheena oli 
Vaihemaakuntakaava - lisää vesiensuojelua vai lisää humusta? Tilaisuuden puhujana oli 



ympäristönsuojelusihteeri Kalle Laitinen ja yleisöä noin 30 henkeä.

Matelijaretki tehtiin toukokuun alussa, vetäjänä ja asiantuntijana Martti Niskanen. Mukana 7 kyistä ja 
sammakoista kiinnostunutta.

Pienvesiin ja lähivesiin keskittynyt retki suuntautui 28.4. Palokan Heinälammille. Oppaana oli Kari-
Matti Vuori ja mukana neljä retkeläistä. 

Linturetki tehtiin 6.5. lähialueen lintujärville; Hankasalmen Pieni-Kaihlaselle, Laukaan Lapinjärvelle ja 
Vuonteelle. Mukana 15 henkilöä viidellä autolla. 

Salamajärven retki 25.-27.5. oli kahden yön ja kolmen päivän retki kansallispuistoon. Osallistujia 12.

Jysly osallistui monen vuoden tauon jälkeen kesäkuun alun Mahdollisuuksien tori –tapahtumaan 
kävelykadulla. 

Luonnonkukkapäivän retki 17.6. suuntautui Tourujoen laaksoon ja luontopolulle. Oppaana oli Timo 
Pylvänäinen ja mukana 55 kiinnostunutta. 

Lepakkoretki  15.9.Tourujoelle. Vetäjänä Mikko Erkinaro ja mukana 32 retkeläistä.

Jyslyläisiä oli mukana Jyvässeudun Sieniseuran sieniretkellä 22.9. Isojoen Kirkkokankaalle. Retkellä 
oli 20 osallistujaa.

Retki Hyyppäänvuorelle Laukaaseen 7.10. Oppaana oli Markku Tossavainen ja mukana 10 retkeläistä, 
sateisesta säästä huolimatta.

Takapihan luontoelämyksistä kertoi biologi ja tietokirjailija Jussi Viitala - yleisötilaisuus 
syyskokouksen 25.10. yhteydessä. Yleisöä yhteensä 30 kpl. 

Tsernobylin luonto – 26 vuotta ydinkatastrofin jälkeen –esitelmän piti prof. Tapio Mappes. Iltaan 
14.11. ja keskustelutilaisuuteen osallistui parisenkymmentä kiinnostunutta.

Uskonnot ja luonnonsuojelu -tilaisuudessa 11.12. oli yhteensä 27 osallistujaa ja aktiivista keskustelijaa. 
Tilaisuuden alustajana oli ekoteologi Pauliina Kainulainen. Kommenttipuheenvuorot kuultiin 
ympäristöfilosofian tutkija Teea Kortetmäeltä, Konneveden seurakunnan kirkkoherra Olavi Virtaselta 
ja ekopsykologi Irma Heiskaselta. 

Vuoden aikana yhdistys järjesti siis 15 tilaisuutta, joihin osallistui yhteensä noin 290 ihmistä.

6. Muu toiminta 

Kasvikerho kokoontui luontomuseolla 7 kertaa. Lisäksi oli kevätretki Muurameen Innanlahden lehtoon. 
Retkeen osallistui 7 henkilöä. Kerhoilloissa oli mukana 5-12 kerholaista kerrallaan.

Yhdistys osallistui kaavoitustoimiston järjestämään Jyväskylän yleiskaavan luontovaikutusten 
arviointitilaisuuteen, jossa oli myös ELY-keskuksen edustaja paikalla. 



Jättipalsamitalkoot Eerolanlahdella kesäkuulla, toimintaa aloittelemassa oli kaksi henkilöä 
hallituksesta.

ELY-keskuksen järjestämissä Muuramen Hetteen niityn hoitotalkoissa oli mukana yksi edustajamme.

Luonnonsuojeluliiton syyspäivät pidettiin syyskuussa Vesalan leirikeskuksessa, mukana Jyslystä kolme 
hallituksen jäsentä. Yhdistys osallistui järjestelyihin hankkimalla vetäjän sienityöpajaan, oppaan 
Harjulle suuntautuneelle retkelle ja esiintyjän iltatilaisuuteen (Jukka Ammond).

7. Myönnetyt ja saadut avustukset

Keski-Suomen ympäristötapatumat Kesyt ry:lle myönnettiin 100 euron avustus. Tapio Mappesin 
luentopalkkio 200 euroa lahjoitettiin Mappesin toivomuksesta Luonnonperintösäätiölle ikimetsien 
ostoon.

8. Kannanotot ja julkilausumat

Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka –selontekoon jätettiin lausunto.

Jyväskylän kaupungin yleiskaavaluonnoksesta jätettiin mielipide.

Jysly osallistui Mannilan asukasyhdistyksen vetoomukseen muuttaa jo hyväksyttyä Mankola II –
vaiheen kaavoitusta ja sen omarantaisten pientalotonttien rakentamista. Vetoomus ei mennyt 
kaupunginvaltuustossa eikä kaupunkirakennelautakunnassa läpi. 

Eteläportti- Kauramäki –osayleiskaavan luonnoksesta jätettiin myös mielipide.

Kankaan osayleiskaavasta, johon sisältyy mm. Tourujoki, Jysly teki kannanoton joulukuussa.

9. Yhteistyö

Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa on jatkunut edellisten vuosien tapaan. 
Yhdistys toimi edelleen alivuokralaisena piirin toimitilassa maksaen 10 % tilan vuokrasta ja kuluista. 
Piirin kanssa jaoimme myös mm. vuosikokouksista aiheutuneet kulut.

Jyväskylän seudun Sieniseuran kanssa yhteistyössä järjestimme keväisen sieniretken.


