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Toimintakertomus 2011
1. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Silja Parri ja varapuheenjohtajana Hannu Laakkonen.
Hallituksen muut jäsenet olivat Ritva Kupari, Kaisa Mustola, Sanna Penttinen, Jaana Tuppurainen,
Irma Heiskanen, Tuula Kiili ja KariMatti Vuori, varajäsenet Anne Pennanen (os. Nieminen) ja
Johanna Leinonen. Sihteerinä toimi Kaisa Mustola, tiedotusvastaavana Ritva Kupari,
kaavoitusvastaavana Tuula Kiili ja kotisivuvastaavana Jaana Tuppurainen. Tilintarkastajien tehtävää
hoitivat Pekka Tikkanen ja Olli Sihvola.
2. Jäsenmäärä
Toimintavuoden ajan Jyslyn jäsenmäärä säilyi yli tuhannessa. Syyskuun alussa vanhoja jäseniä oli
1017 ja uusia jäseniä 18. Jäsenmäärä on kuitenkin vuoden aikana ollut laskusuunnassa, huhtikuussa
vanhoja jäseniä oli 1045 ja uusia 32.
3. Kokoukset
Toimintavuoden aikana Jyslyn hallitus kokoontui 11 kertaa. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Luonnonsuojeluliiton KeskiSuomen piirin kanssa maaliskuussa ja syyskokous lokakuussa.
4. Tiedottaminen
Jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista sekä ajankohtaisista asioista aiempien vuosien mallilla 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
mm. Jyslyn kotisivuilla, Luonnonsuojelijassa, Keskisuomalaisen menopalstalla sekä
paikallisradiossa.
5. Tapahtumat ja retket
Maaliskuiselle pöllöretkelle Korpilahden kautta Leivonmäen kansallispuistoon osallistui 17
osallistujaa, vetäjänä Hannu Laakkonen.
Kauramäen metsissä retkeiltiin toukokuulla, mukana myös Tuomo Pihlaja lintutieteellisestä
yhdistyksestä.
Luonnonkukkapäivän retki järjestettiin Äijälänrannan alueelle, vetäjinä Kaisa Mustola ja Timo
Kypärä. Retkelle osallistui yhteensä 25 retkeläistä.

Elokuun lopun lepakkoretki kiinnosti 45 ihmistä. Retken vetäjänä ja asiantuntijana oli Mikko
Erkinaro, ja retki suuntautui Viitaniemen ja Rajakadun väliselle viheralueelle sekä Tourujoelle.
Hiljan päivää vietettiin retkeilemällä Jääskelän alueella. Vetäjänä ja asiantuntijana toimi KariMatti
Vuori ja osallistujia oli 12.
Syyskuussa retkeiltiin Ankeriasjärven maastossa, osallistujia yhteensä kaksi.
Luontoelokuva Tuntematon Selkämeri esitettiin lokakuussa kirjaston pienessä salissa, mukana oli
ohjaaja Jouni Hiltunen, joka kertoi elokuvan taustoista ja sen tekemiseen liittyvistä asioista. Mukana
oli kymmenkunta katsojaa.
Yhdistys järjesti jäsenistölle mahdollisuuden tulla keskustelemaan valmisteilla olevasta
kaavoitustoimen edustajien (kaavoituspäällikkö Rossi sekä maisemaarkkitehti Vallinkoski) kanssa.
Tilaisuuteen otti osaa 9 henkilöä.
Marraskuussa Jysly järjesti yhdessä muiden Jyväskylän ympäristötoimijoiden kanssa yhdessä
ruokaillan, jossa käsiteltiin ekologista ja eettistä ruokaa. Illan alussa järjestöillä oli mahdollisuus
esitellä omaa toimintaansa. Illan alustajana toimi MTT:n tutkija Pentti Seuri, jonka jälkeen kutsuttu
paneeli keskusteli ja vastaili osittain etukäteen heille lähetettyihin ja osittain yleisöltä tulleisiin
kysymyksiin.
Jysly suunnitteli ja tarjosi jäsenistölle mahdollisuutta lähteä tutustumaan Latvian ja Liettuan
luontokohteisiin kesän 2012 aikana. Tämä retki jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän
takia.
6. Muu toiminta
Kasvikerho kokoontui kevätkaudella Johanna Hallmanin johdolla neljästi sekä syyspuolella Anna
Uusitalon johdolla myös neljä kertaa.
Yhdistys järjesti huhtikuulla kaavakoulutuksen, jota veti Keijo Savola Uudenmaan
ympäristöpiiristä/SLL:sta. Koulutus oli tarkoitettu paitsi omalle hallitusväelle, myös muiden
lähiyhdistysten kiinnostuneille. Mukana olikin yhteensä 10 osanottajaa, mukana Kessu sekä
Toivakan ja Jämsän edustajat. Tilaisuus järjestettiin OK opintokeskuksen tuella. Koulutuksessa
kävimme läpi kaavoitusprosessia lsy:n kannalta sekä yleiseltä kannalta että syventyen muutamaan
esimerkkikohteeseen.
Jyväskylän kaavoitustoimen kanssa olimme yhteistyötapaamisessa huhtikuulla koskien
Äijälänrannan lähialuesuunnitelmaa sekä kesäkuussa koskien yleiskaavaa ja sen raamivaihetta.
Jääskelän alueen kehitysohjelman ohjausryhmässä oli Jyslyn hallituksen edustaja mukana.
Kaavoitusvastaava osallistui SLL:n ja Uudenmaan ympäristöpiirin järjestämään yhden päivän
kaavakoulutukseen Helsingissä.
Hallituksen edustaja osallistui Japa ry:n 10vuotisjuhliin YläTihtarin tilalla Korpilahdella.

Elykeskuksen hoitotalkoissa Muuramen Hetteen niityllä oli mukana kaksi edustajaamme.
7. Myönnetyt ja saadut avustukset.
Luontokerho Palosirkat haki avustusta pönttötalkoiden menoihin, ja Jysly myönsi haetun summan.
Yhdistys myönsi avustuksen myös Kessulle käytettäväksi Kortepohjan luontokerhon kuluihin.
8. Kannanotot ja julkilausumat.
Yhdistys jätti Hämeenlinnan hallintooikeuteen valituksen Valkeamäen osayleiskaavasta. Tästä
lähettiin myös vastine kaupungin jättämään lausuntoon valituksesta. Valitus hylättiin, eikä yhdistys
jättänyt valitusta Korkeimpaan hallintooikeuteen.
Kankaan alueen suunnitteluun liittyvään ideakilpailuun Jysly osallistui miettimällä Tourujoen
aluetta ja sen tulevaa käyttöä.
Yhdistys jätti kommentit Jyväskylän kaupungin ilmastoohjelmaan, Jyväskylän yleiskaavan
raamivaiheeseen sekä KeskiSuomen liitolle 3. vaihemaakuntakaavaan.
9. Yhteistyö
Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton KeskiSuomen 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.
Kuluneen vuoden syksyllä tiivistimme yhteistyötä muiden Jyväskylässä toimivien
ympäristöjärjestöjen kanssa ja järjestimme marraskuussa ekologisen ja eettisen ruoan illan.
Tilaisuudessa toimi alustajana MTT:n tutkija Pentti Seuri Mikkelistä, jonka jälkeen panelistit
keskustelivat järjestäjien ja yleisön esittämiin kysymyksiin. Järjestelyissä olivat mukana
Greenpeace, Maan Ystävät, Animalia ja LuontoLiiton KeskiSuomen piiri Kessu.
Jyväskylän seudun Sieniseuran kanssa yhteistyössä järjestimme keväisen sieniretken Leivonmäen
kansallispuistoon.
Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry:n aitatalkoissa Haapalehdon tilalla oli mukana viisi
talkoolaista.

