
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry JYSLY

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

1. Yleiset tavoitteet
Yhdistyksen tavoitteena on herättää sekä yhdistyksen jäsenistössä 
että toiminta-alueen uuden Jyväskylän (Korpilahti ei kuulu JYSLYn 
toiminta-alueeseen) ja Muuramen asukkaissa vastuullista 
kiinnostunutta suhtautumista ympäristöön ja luontoon.

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on seurata alueella tapahtuvaa 
luontoon ja ympäristöön kohdistuvaa toimintaa, ja tarpeen mukaan 
tehdä muistutuksia, huomautuksia ja lausuntoja. Toimintamme 
tavoitteena on aktivoida jäsenistöä seuraamaan asuin- ja 
elinympäristönsä muutoksia ja rohkaista ottamaan tarvittaessa 
kantaa päätöksentekoon.

2. Erityiset toimintateemat

2.1. Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sen vaikutusten hillitsemisessä 
JYSLY haluaa olla tärkeä paikallinen toimija. Tavoitteenamme on 
seurata ja ottaa kantaa eri toimien ilmastovaikutuksista. Pyrimme 
pitämään ilmastonäkökulmaa esillä yleisissä keskusteluissa ja 
”muistuttamaan kuntaa energiansäästöstä ja ilmastoasioista.”

2.2. Lähiluonto 
Olemme mukana SLL:n Löydä luonto läheltäsi –hankkeessa. 
Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jossa pyritään etsimään ja 
löytämään uusia luontokokemuksia yhä useammalle suomalaiselle. 
Lähiluonnolla tarkoitetaan luontoa, joka löytyy läheltä kotia ja arkista
elämänpiiriä. Valittuun retkikohteeseen tehdään kevään ja syksyn 
välisenä aikana retkisarja käsittäen 2-4 retkeä, jotka vaihtelevat 
teemoiltaan. Hankkeen keskeisenä yhteistyökumppanina on 
Tapiola-ryhmä.



2.3. Kaavoitus ja maankäyttö
Seuraamme aktiivisesti Jyväskylän ja Muuramen 
maankäyttösuunnitelmia ja pyrimme huomioimaan suunnitelmia 
arvioidessamme myös niiden vaikutukset ilmastonmuutokseen ja 
sen torjuntaan. 

2.4. Seuraamme Uuden Jyväskylän ympäristönsuojeluhallinnon 
toteutumista. 

3. Toimintamuodot

3.1. Kokoukset
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja pääosin toteuttaa yhdistyksen
hallitus, joka kokoontuu n. kerran kuukaudessa, paitsi kesällä 
harvemmin. Virallisten yleisten kokousten eli syys- ja 
kevätkokousten yhteydessä järjestetään yleisötilaisuudet.

3.2. Retket ja tapahtumat
Järjestämme kevät- että syysretket, lyhyempiä lähiluontoretkiä sekä
mahdollisesti yhden ulkomaanretken. Retkille pyritään saamaan 
mukaan paikallisen luonnon ja retkikohteen tunteva opas.

Osallistumme yhteisiin valtakunnallisiin teematapahtumiin ja -retkiin,
kuten Luonnonkukkapäivän ja Hiljaisuuden päivän retkiin, 
Nuukuusviikkoon ja ilmastoaiheisiin kampanjoihin.

3.3. Yleisötilaisuudet
Tavoitteenamme on järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia, kuten 
alustettuja keskusteluja, paneeleita, esitelmiä, toiminta-aluetta 
koskevien ajankohtaisten tapahtumien ja teemojen ympärille. 

3.4. Asiantuntijatehtävät
Yhdistys tulee myös tulevana vuonna osallistumaan toiminta-alueen
ajankohtaisiin projekteihin olemalla mukana erilaisissa seuranta- ja 
suunnitteluryhmissä, mikäli tällaisia yhteistyötarpeita ilmenee. 
Maankäytön ja kaavoituksen suunnitelmia pyritään seuraamaan 
aktiivisesti resurssien mukaan. JYSLY hyödyntää Suomen 



luonnonsuojeluliitolta mahdollisesti saatavissa olevaa asiantuntija-
apua erilaisten muistutusten laatimiseen ja eteenpäin vientiin. 

4. Kehittämiskohteet
Jäsenistölle lähetettävälle jäsenkirjeelle etsitään uutta ilmettä ja 
mietitään sisältöä. Sähköisesti lähetettävän jäsenkirjeen määrää 
pyritään myös entisestään lisäämään.

5. Yhteistyö
Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton Keski-
Suomen piirin, Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen 
lintutieteellisen yhdistyksen, Jyvässeudun hyönteisseuran, 
kasvikerhon ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyötä 
oppilaitosten kanssa tullaan myös jatkamaan ja mahdollisuuksien 
mukaan kehittämään.
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