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1. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Silja Parri ja varapuheenjohtajana Kristiina Eskonen.
Hallituksen muut jäsenet olivat Ritva Kupari, Sanna Penttinen, Jaana Tuppurainen, Hannu
Laakkonen, Irma Heiskanen, Lasse Hakkari ,Tuula Kiili ja varajäset Ari Lampinen ja Mari
Matikainen. Sihteerinä toimi Irma Heiskanen, tiedotusvastaavana Ritva Kupari,
kaavoitusvastaavana Hannu Laakkonen ja kotisivuvastaavana Jaana Tuppurainen. Tilintarkastajina
kuluneena toimintavuonna olivat Pekka Tikkanen ja Olli Sihvola.

2. Jäsenmäärä
Yhdistyksellä oli maksaneita jäseniä joulukuussa 2010 1082, joista uusia oli 152. Vastaava
jäsenmäärä vuotta aiemmin oli 1053. Yhdistyksen jäsenmäärä on siis ollut kahtena vuonna yli tuhat.
Kuluneen vuoden aikana ns. vanhojen jäsenten määrä ilahduttavasti nousi 930:een edellisen vuoden
807:stä.

3. Kokoukset
Jyslyn hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana yhdeksän kertaa. Sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset pidettiin järjestettiin jo perinteeksi tulleen tavan mukaan yhdessä
Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa jakaen tilavuokrat, ilmoituskulut ja
yleisötilaisuuksien palkkiot.
4. Tiedottaminen
Jäsenistölle tiedotettiin yhdistyksen tapahtumista kahdella jäsenkirjeellä, jotka lähettiin
alkuvuodesta ja elokuussa joko paperisena tai sähköisenä sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille.
Lisäksi tiedottamiseen käytettiin kotisivuja, sähköpostilistoja, paikallisradiota ja sanomalehteä,
jossa oli maksulliset ilmoitukset vuosikokouksista sekä ilmaisia tapahtuma ilmoituksia.
Vuosikokousilmoitukset maksettiin yhdessä Keski-Suomen piirin kanssa.
Kannanotoista lähetettiin tiedotusvälineille tiedotteita, jotka saavuttivat varsin hyvin julkisuutta niin
paikallisradiossa kuin sanomalehdissäkin. Montakohan kertaa Jylsy oli esillä esim. lehdessä?

5. Tapahtumat ja retket
Yhdistys järjesti pöllöretken sekä keväisen linturetken yhdessä Kessun kanssa. Järjestimme
matelijaillan sekä sen jälkeen kyy- ja sammakkoretket, jotka kaikki veti Martti Niskanen.
Jyväskylän Sieniseuran kanssa järjestimme keväisen ja kaksi syksyistä sieniretkeä, joilla oli
vetäjinä Sieniseuran toimijoita.

Jysly järjesti jäsenilleen mahdollisuuden tutustua Vuori-Mariin Venäjällä. Vastuullisena
matkanjärjestäjänä oli matkatoimisto Leo Baskin, ja yhdistyksen puolesta matkaa järjesti Markku
Tossavainen. Matkaan osallistui 29 henkilöä.
Löydä Luonto Lähelläsi -yhteistyöprojekti Luonnonsuojeluliiton ja Tapiolan kanssa jatkui toista
vuotta. Olimme mukana paikallisen Tapiolan kanssa järjestämässä kaksi lähiluontoretkeä
Seminaarinmäelle. Ensimmäinen retki oli toukokuussa, teemana oli liito-orava ja vanhat puut, ja
vetäjinä toimivat kaupungin kaavoitusbiologi Taru Heikkinen ja Yliopiston puutarhan ystävät ry:n
edustaja Panu Mäkinen. Elokuussa järjestetyn toisen retken teemana olivat päiväperhoset ja muut
hyönteiset, ja vetäjänä toimi Jussi Murtosaari. Yhdistyksemme LLL-vastaavana toimi Kristiina
Eskonen.
Geologiaretki järjestettiin osana liiton geodiversiteettipäivää - ja viikonloppua lokakuussa.
Retkellä tutustuttiin Laukaan Hitonhautaan oppaana Eija Syrjälä.
Jysly järjesti yhdessä Korpilahden luonnonsuojeluyhdistyksen Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen
piirin kanssa LUMO-luentosarjan, joko käsitti neljä yleisötilaisuutta. Ensimmäisenä
luontokuvaaja Keijo Penttinen kertoi keskisuomalaisesta luonnosta kuvillaan. Syyskokouksen
yhteydessä agrologi Lea-Elina Nikkilä kertoi Leivonmäen kansallispuistosta sekä Haapalehdon
perinnatilasta. Akatemiaprofessori Ilkka Hanski luennoi otsakkeella Hupeneva luonnon
monimuotoisuus ihmiskunnan pahin uhka? ja ympäristötoimittaja, kirjailija Pasi Toiviainen
esitelmöi Ilmastonmuutos. Nyt. Tilaisuudet järjestettiin kaupunginkirjaston Minnansalissa ja
käytännön järjestelyistä vastasi pääosin piirin toiminnanjohtaja.
6. Myönnetyt ja saadut avustukset.
Jysly avusti paikallista ÄYH- eli Äänestä Ydinvoima Historiaan -liikettä maksamalla vierailleen
osan luennoitsijan luentopalkkiosta.
Jysly osallistui Helsingissä pidetyn ydinvoiman vastaisen mielenosoitukseen bussikuljetuskuluihin.
Jysly myönsi Luonto-Liiton Keski-Suomen piirille avustuksen Kortepohjan luontokerhon palkkioja materiaalikuluihin.
7. Kannanotot ja julkilausumat.
Jylsy jätti lausunnon Äijälänrannan kaavasuunnitelmasta (yhdessä Kessun kanssa), Valkeamäen
osayleiskaavaan ja Keski-Suomen Liitolle II vaihemaakuntakaavasta.
Sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Keski-Suomen viikko -lehdessä julkaistiin yhdistyksen
kannanotto Päijänne-kaupunki -hankkeesta, jota Jysly vastustaa.
Vetoomus keskisuomalaisille kansanedustajille lisäydinvoima rakentamista vastaan (yhdessä
Kessun kanssa).
Vuonna 2009 Jyslyn jättämä aloite Jyväskylän rallin aiheuttamien kasvihuonepäästöjen
vähentämiseksi käsiteltiin ympäristölautakunnassa maaliskuussa. Aloite ei johtanut toimenpiteisiin.
8. Yhteistyö

Yhdistys on jatkanut hyvin sujunutta yhteistyötä Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa,
jakaen mm. vuosikokouskulut. Yhdistys on alivuokralaisena piirin toimistotilassa. Samoin olemme
tehneet edelleen yhteistyötä Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin kanssa jättäen yhteisiä lausuntoja
mm. kaavoitusasioissa, yhteisten retkien ja tapahtumien sekä tapahtumailmoittelun merkeissä.
Jyväskylän Sieniseuran kanssa järjestimme yhteiset kevät- ja syysretket, joista ilmoittelimme
jäsentiedotteissa. Korpilahden luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa järjestimme yhteisen luentosarjan.
9. Muu toiminta
Kasvikerho kokoontui kevätkaudella Anna Uusitalon johdolla viisi kertaa. Syyspuolella vetäjänä oli
Johanna Hallman, ja kokoontumisia oli neljä.
Kirjasto- ja ympäristöviikon, jonka teemana oli erityisesti lähiluonto, viettoon osallistuttiin
järjestämällä kaupunginkirjastolle näyttely. Tässä esiteltiin Jyväskylän kaupungin ja Muuramen
alueella olevat luontopolut ja lintutornit Luontoretkelle Keski-Suomeen -oppaan tekstein. Näyttelyn
rakentamisesta tehtiin yhteistyössä kaupungin ympäristötoimen sekä Luonto-Liiton Keski-Suomen
piirin kanssa.
Menneenä kesänä teatteriseurue Teatterikone esitti Laajavuoren metsässä lasten seikkailunäytelmää
Ronja Ryövärintytär. Jyslyä pyydettiin yhteistyöhön teatteriseurueen kanssa, mainostimme
toisiamme nettisivuilla, Jyslyn jäsenet saivat alennusta teatterilipuista ja jäsenillä oli mahdollisuus
päästä koeyleisöksi. Lisäksi järjestimme yhteisen teemapäivän Luonnonkukkapäivän vieton
yhteydessä.
Jyslyn edustajat ovat osallistuneet kutsuttuina kaupungin kaavoitustoimen toimikuntaan, jossa
suunnitellaan Äijälänrannan lähiympäristösuunnitelmaa tukemaan alueen kaavoitusta ja rannan
säilymistä.
Jyslyn (hallituksen) edustajat osallistuivat tutkimushaastatteluun koskien kaupungin asukkaiden
näkemyksiä ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Puheenjohtaja osallistui keskustelijana Into Eternity
-elokuvan jälkeiseen tilaisuuteen.

