
Suomen luonnonsuojeluliiton                             
Jyväskylän seudun yhdistys ry 
 
Jäsenkirje kevät 2019 
 
 
  
YHDISTYS LAAJENEE JOUTSAAN JA LUHANKAAN 
 
Viime vuoden syksyllä sai eräs prosessi päätöksensä eli pitkään unten mailla olleen ja muutama vuosi 
sitten lakkautetun Kaakkoisen Keski-Suomen yhdistyksen alueen kunnat tulivat virallisesti osaksi 
yhdistyksemme toimialuetta.  Tämä luo meille mukavia velvoitteita järjestää retkiä ja tapahtumia myös 
tälle uudelle kulmakunnalle. Ensimmäinen retki on kesäkuussa, joten näissä kunnissa on nyt hyvä syy 
liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseniksi:  https://www.sll.fi/liity! 
 
Tuleva kevät on jälleen vaalikevät ja silloin kannattaa kaikkien tiukata ehdokkailtaan näkemyksiä ja 
tekoja esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja sukupuuttoaallon ehkäisemiseksi. Meillä täällä 
Keski-Suomessa suuri huolenaihe on jättimäiset metsäteollisuusinvestoinnit, jotka uhkaavat 
talousmetsiemme monimuotoisuutta.  
 
Mutta muuten mukavaa retkeilykevättä!  
 
 
Heikki Susiluoma, pj. 

PS. Marraskuussa julkaistiin yhdistyksen uudet verkkosivut osoitteessa www.sll.fi/jyvaskyla  
– käy tutustumassa! 

Yhdistyksen sähköpostiosoite: jyvaskyla(at)sll.fi 

Hallituksen seuraava kokous keväällä 2019 on tiistaina 12.2. klo 17.00 alkaen. Muut kevään 
hallituksen kokoukset löydät tapahtumakalenterista. Kokouspaikka on SLL:n uuden hanketoimiston tilat 
vanhalla Koskiharjun koululla Niskakuja 4:ssa.  Kokouksiin on jäsenillä vapaa pääsy ja toivotamme 
kaikki aktiivit tervetulleiksi. Toivomme, että ilmoitat kahvi- ja teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen 
puheenjohtajalle (heikki.susiluoma@ekoportti.fi). 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle: 
anne.m.pennanen(at)gmail.com. Näin saat sähköpostitse ajantasaista tietoa tapahtumista, myös niistä, 
jotka eivät ehdi jäsenkirjeeseen. Yhdistyksellä on myös Facebook-sivut – käy tykkäämässä! 
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  TAPAHTUMAKALENTERI: 

 

 
 Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse, verkkosivuillamme 
 www.sll.fi/jyvaskyla, Facebookissa sekä mm. Jyväskylän kaupungin ja 
 Keskisuomalaisen tapahtumapalstoilla.  
 

 
to 7.2.  Ilmastonmuutos, metsät ja hiilijalanjäljen kompensaatio 
 

 Luonto Lainassa -viikon tilaisuus Palokan kirjastolla (Koivutie 5) torstaina 7.2. klo 
 16.30 - 19.00. Alustajina toimivat Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija 
 Otto Bruun ja tutkija/lehtori Panu Halme Jyväskylän yliopistosta. Tilaisuuden vetäjänä 
 toimii Luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin koordinaattori Heikki Susiluoma Jyväskylästä.  

 
  Keski-Suomen metsämaakunnassa on tärkeää käydä keskustelua metsien kohtalosta  
  ilmastonmuutoksessa sekä metsien merkityksestä hiilen sidonnassa.  
 
  Alustajista Otto Bruun puhuu Suomen hiilitaseesta ja metsien merkityksestä   
  hiilinieluina sekä siitä, miten metsien hakkuut vaikuttavat maamme kykyyn kantaa  
  osuutemme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Panu Halme kertoo ilmastonmuutoksen 
  vaikutuksista metsäluontoomme ja kansalaisen mahdollisuuksista    
  hiilikompensaatioon.  
 

 Toivomme kaikkia asiasta kiinnostuneita saapumaan paikalle. Palokan kirjastolle 
 pääsee keskustasta busseilla 25, 27 ja 36. 
  

ti 12.2.   Yhdistyksen hallituksen kokous klo 17.00, Niskakuja 4. Kaikki tervetulleita!  
 
pe 8.3.   Pöllöretki 1.  Kokoontuminen ja lähtö klo 20.00 Savelan S-marketin parkkialueelta.  
  Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoita, tarvitsetko kyydin tai voitko tarjota  
  kyydin. Retken kesto 4-5 tuntia, mahdollinen kohde Uuraisten suunnalla. Varailta  
  lauantai 9.3. Omat eväät ja lämmintä päälle. 
 
  Ilmoittautumiset to 7.3. mennessä Hannu Laakkoselle, p. 045 236 4834 tai   
  hane.laakkonen(at)gmail.com.   
 
ti 12.3.   Yhdistyksen kevätkokous klo 18 alkaen Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-

 rakennuksessa Juho-kokoustilassa (1. krs). Ennen kokousta hallituksen kokous klo 
 16.30 alkaen samassa tilassa. Sääntömääräisinä asioina mm. vuoden 2018 
 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen.  
 
 Kokousasioiden jälkeen noin klo 19.00 Luonnonsuojeluliiton valtuuston puheenjohtaja 
 FM Vesa Luhta pitää esitelmän Yrjö Kokon matka luonnonsuojelun vaikuttajaksi ja hänen 
 kaksi salaperäistä taustavaikuttajaansa.  
 

pe 15.3.  Pöllöretki 2.  Kokoontuminen ja lähtö klo 19.00 Savelan S-marketin parkkialueelta.  
  Retki tehdään kimppakyydein, joten ilmoita, tarvitsetko kyydin tai voitko tarjota  
  kyydin. Retken kesto 5-6 tuntia, mahdollinen kohde Viitasaari-Saarijärvi välillä.  
  Varailta lauantai 16.3. Omat eväät ja lämmintä päälle. 
  
  Ilmoittautumiset to 7.3. mennessä Hannu Laakkoselle, p. 045 236 4834 tai   
  hane.laakkonen(at)gmail.com.     



Maalis-huhtikuu Talventörröttäjien kuvaus – sisätilaisuus ja mahdollisesti kelien salliessa  
   retki. Vetäjänä Markku Könkkölä. Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin 

verkkosivuilla, sähköpostissa ja Facebookissa.  
 
Ti 9.4.    Yhdistyksen hallituksen kokous klo 17, Niskakuja 4. Kaikki tervetulleita!  
 
 27.- 28.4.   Matka Liminganlahdelle. Tutustutaan Liminganlahden lintuparatiisiin  
   parhaaseen hanhien muuttoaikaan. Matka tehdään kimppakyydein omilla  
   autoilla. Maksimihenkilömäärä 20. Ilmoita, tarvitsetko kyydin vai tarjoatko  
   kyydin.  
 
   Lähtö Savelan S-marketin parkkipaikalta la 27.4. klo 7.00. Yöpyminen 

Kempeleellä hotelli Pohjankievarissa (2 hh n. 80 € ja 1 hh. n. 60 €)  
Hotellivarausten vuoksi ilmoittautumiset to 7.3. mennessä Hannu 
Laakkoselle, p. 045 236 4834 tai hane.laakkonen(at)gmail.com.  

 
Ti 7.5.    Yhdistyksen hallituksen kokous klo 17, Niskakuja 4. Kaikki tervetulleita!  
 
La 8.6.    Luonto- ja kulttuuriretki Luhankaan ja Joutsaan.  
 

Ohjelmassa mäkitupalaismuseo, suojelualueisiin tutustuminen, yölaulajia yms. 
 Lähtö klo 11.00 Harjun rinteessä olevalta parkkipaikalta Yliopistokadulla.  
 Retki tehdään kimppakyydein ja omin eväin (tulipaikalla evästys).  Ilmoita,  

tarvitsetko kyytiä vai tarjoatko kyytiä. Ilmoita myös, mikäli tulet mukaan  
 matkan varrelta. Ilmoittautuneille tarkempi aikataulu.  

 
   Ilmoittautumiset to 6.6. mennessä Hannu Laakkoselle, p. 045 236 4834 tai  
   hane.laakkonen(at)gmail.com.  HUOM. Jos sää ei salli yölaulajien kuuntelua,  
   niin varapäivä erilliselle yölaulajaretkelle on 15.6.  
 
La 15.6.   Varapäivä yölaulajaretkelle. Tarkentuu tarvittaessa.  
 

 
Kasvikerho kokoontuu kerran kuukaudessa Harjun Vesilinnassa luontomuseon 
luentosali-kirjastotilassa (Ihantolantie 5, käynti Nisulan puoleisesta sivuovesta) 
keskiviikkoisin klo 17. Lisätiedot: Johanna Hallman, p. 0400 808 446. 

 
   MUUTA TOIMINTAA: 

 
    Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin tapahtumista löytyy tietoa osoitteesta  

  www.luontoliitto.fi/kessu tai Facebookista (Kessu - Luonto-Liiton Keski- 
  Suomen piiri). 

 
 
JYSYn hallitus 2019: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 
4944); vpj. Eerika Häyrinen (eerika.häyrinen(at)gmail.com); sihteeri Anne Pennanen 
(anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202);  Hanna Jyske (hannajy(at)gmail.com, 
040 5755198); Ari Jäntti (ari.j.jantti(at)gmail.com, 040 7741983); Hannu Laakkonen 
(hane.laakkonen(at)gmail.com, 045 236 4834); Ulla-Sinikka Sihvonen 
(sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 040 718 8093); varajäsenet Marjut Rautiainen 
(marjut.rautiainen(at)outlook.com, 050 3703880) ja Kaisa Tervonen 
(kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478) 

 



 


