Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje syksy 2019

Syyskokous Muuramessa, kaivoskeskustelu Joutsassa
ja inspiroiva keskustelusarja tulossa!
Syksy on vilkasta toiminta-aikaa myös meillä Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistyksessä.
Nyt on tarjolla uusia avaus eli keskustelusarja otsikolla Pitäisikö olla huolissaan? Tarkoitus on
rakentaa keskustelua, joka toivottavasti muuttuu toiminnaksi ja samalla lievittää mahdollista
ympäristöahdistusta. Jokaiseen tilaisuuteen on kutsuttu inspiroiva alustaja, mutta tärkeintä on
osallistujien oma panos. Keskustelusarjan neljä tilaisuutta pidetään Kirjailijatalolla ja yksi yhdistyksen
uudella toiminta-alueella Joutsassa, josta toivomme runsaasti uusia ihmisiä mukaan
luonnonsuojelutyöhön. Syyskokousta vietämme Muuramen Kivitaskussa, jonne pääsee kätevästi
ilmaisella kuljetuksella Jyväskylästä. Välillä hiljennymme Hiljaisuuden päivän retkelle ja
valokuvaamme talventörröttäjiä.
Elämme monella tapaa ympäristön kannalta kovia aikoja. Kaikkia tarvitaan ja myös väkeä lisää. Yksi
toimiva ympäristöteko on jäsenyys Suomen luonnonsuojeluliitossa. Ota ystäväsi mukaan tilaisuuksiin
ja jäseneksi joukkoomme!
Yhdistyksen puolesta
Heikki Susiluoma
Puheenjohtaja (040 550 4944)
Hallituksen kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia. Tervetuloa mukaan! Toivomme, että ilmoitat
kahvi- ja teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen puheenjohtajalle (heikki.susiluoma@ekoportti.fi).
Ensimmäinen kokous on ti 17.9. klo 17.00 piiritoimistolla osoitteessa Yliopistonkatu 30 C 3. krs.
HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle:
anne.m.pennanen@gmail.com. Näin saat sähköpostitse ajantasaista ja tarkennettua tietoa
tapahtumista.

TAPAHTUMAKALENTERI:
Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse, verkkosivuillamme www.sll.fi/jyvaskyla,
Facebook-sivullamme (@JYSYsll) sekä Jyväskylän kaupungin ja Keskisuomalaisen
tapahtumapalstoilla.

Syksyn keskustelusarja:
PITÄISIKÖ OLLA HUOLISSAAN?
Keskustelusarjassa valotetaan näkökulmia globaaliin ympäristökriisiin ja sen
herättämiin tunteisiin ja toimintaan tunnettujen asiantuntijoiden alustusten virittämänä.
Tervetuloa mukaan! Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
to 3.10

Onko kuluttaminen muuttunut ritualistiseksi pakoksi?
Jyväskylän yliopiston filosofian lehtori Olli-Pekka Moisio johdattaa keskusteluun
kuluttamisen filosofiasta otsikolla Moraaliverkko. Tilaisuus järjestetään Keski-Suomen
kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26 b, Jkl) klo 18-21.

to 24.10.

Jalotuksen toimintatavat kestävän arjen elämiseen innostavasti, ratkaisuja
tarjoten ja yhdessä oppien
Lauri Helle, Jalotus ry:n hallituksen puheenjohtaja, kertoo Jalotuksen toiminnasta.
Jalotus on kiertotalouskeskus ja kestävän elämän yhteisö, joka toimii Keravan kartanon
alueella. Tavoitteena on opastaa ihmisiä elämään kestävää elämää sekä tuoda kestävän
arjen palvelut helpommin saataville. Palvelu- ja toimintovalikoima on koottu korjaus-,
lainaus-, vaihtaminen– ja omavaraisuusaihepiirien ympärille. Tilaisuus järjestetään
Keski-Suomen kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26 b, Jkl) klo 18-21.

to 14.11.

Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista
Biologi, toimittaja Juha Kauppinen kertoo havainnollisten esimerkkien kautta, mitä
luonnon monimuotoisuus on, miksi se katoaa ja mitä merkitystä sillä on. Yksittäisten
lajien tarkastelusta aukeaa ikkunoita tuhansien ja miljoonien vuosien taakse ja toisaalta
aivan viime vuosikymmeniin, jolloin luonnontilainen luonto on dramaattisella tavalla
kadonnut Suomesta, kuten lähes kaikkialta maailmasta. Juha Kauppisen huhtikuussa
2019 ilmestynyttä kirjaa Monimuotoisuus – kertomuksia katoamisista on ylistetty
tärkeimmäksi vuosikymmeniin ja kirjaksi, joka jokaisen pitäisi lukea. Tilaisuus
järjestetään Keski-Suomen kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26 b, Jkl) klo 18-21.

to 28.11.

Kaivosaktivismilla irti ahdistuksesta
ProHeinävesi-liikkeen puheenjohtaja Jukka Leppänen virittää keskustelua
kaivostoiminnan vastustamisen käytännöistä. Menemme Jyväskylästä Joutsaan
kimppakyydein, joten ilmoita, tarvitsetko kyydin tai voitko tarjota kyydin:
heikki.susiluoma@ekoportti.fi. Tilaisuus järjestetään Joutsan kirjastossa (Länsitie 5) klo
18-20.

to 12.12.

Ilmastoahdistaako?
Sisäisistä esteistä minäpystyvyyteen ilmastokriisin aikakaudella
Tunteet, kuten ahdistus ja voimattomuus, ja ajatukset, kuten ’mitään ei ole enää
tehtävissä’ ja 'yksi ihminen ei voi vaikuttaa’, voivat tehokkaasti estää ja vaikeuttaa
toimintakykyämme ilmastokriisin aikakaudella. Työpajan tavoitteena on harjoitella
tunnistamaan ilmastokriisi sisällämme ja tutkia keinoja näiden laajasti koettujen
sisäisten vaikeuksien omakohtaiseen ylittämiseen. Viisautta ja ratkaisuja etsitään
omakohtaisten toiminnallisten harjoitusten ja ohjatusti yhdessä keskustelemisen kautta

turvallisessa ja luottamuksellisessa oppimisen tilassa. Työpajan ohjaa Mikko Valtonen,
väitöskirjatutkija, opettaja, kouluttaja. Työpaja järjestetään Keski-Suomen kirjailijatalolla
(Seminaarinkatu 26 b) klo 18-21.
***********
RETKET JA KOKOUKSET
to 12.9.

Mennään metsään lähelle. Nähdäänkö Jyväskylän kaupungin metsissä metsä puilta?
Askarruttavatko kaupungin metsien hoitotoimenpiteet? Tule mukaan retkellemme
Jyväskylän keskustan lähialueiden metsiin. Tutustumme alueeseen, joilla hoitotoimia on
tehty lähes vastikään (Aittovuori, Halssila) sekä metsään, joilla toimista on jo pidempi
aika (Lohikoski). Jyväskylän kaupungin metsäohjelmasta meitä opastavat Jyväskylän
kaupungilta maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski ja metsätalousinsinööri Reijo
Puttonen. Bussi lähtee Harjukadun tilausajolaiturista klo 17. Olethan paikalla ajoissa!
Ilmoittautumiset: Hanna Jyske hannajy@gmail.com tai p. 040 5755198. Ilmoittautumiset
10.9. mennessä.

su 6.10.

Hiljan päivän hiljaisuusretki Jyväskylän Iso-Urttiin ekopsykologi Irma Heiskasen
johdolla. Syksyisestä luonnosta nauttien kuuntelemme metsän äänimaisemaa sekä
mietimme hiljaisuuden merkitystä hyvinvoinnillemme. Kokoontuminen n. klo 12.45
Erkintien risteyksessä, jonne pääset Jklän keskustasta paikallisbussilla nro 16 (lähtö
Vapaudenkadun pysäkiltä klo 12.15). Retken kesto 3-4 h. Omat eväät matkaan ja
lämmintä päälle.

su 3.11.

Talventörröttäjäkuvaus ja kuvien katselu. Retkellä kuvaamisen ohjaajana toimii
valokuvaaja Markku Könkkölä. Kuvaus tapahtuu sunnuntaina 3.11. klo 10.00 alkaen
Haukanniemen alueella. Kokoontuminen Wilhelm Schildtin kadun päässä. Kuvien katselu
keskiviikkona 6.11. klo 18-20 Luontomuseolla. Säävarauksen vuoksi ilmoittautumiset:
markku.konkkola@live.com.

ti 26.11.

Yhdistyksen syyskokous Muuramen Kivitaskussa klo 18. Bussikuljetus Jyväskylästä,
lähtö Harjukadun tilausajolaiturista
klo 17.30. Kokouksessa
kuulumisia
vieraslajihankkeesta ja piirijärjestömme toiminnasta kertoo Titta Makkonen.

JYSYn hallitus 2019: pj.Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944);vpj.Eerika
Häyrinen(eerika.häyrinen(at)gmail.com); sihteeriAnnePennanen(anne.m.pennanen(at)gmail.com,041
5477202); Hanna Jyske (hannajy(at)gmail.com, 040 5755198); Ari Jäntti (ari.j.jantti(at)gmail.com, 040
7741983); HannuLaakkonen (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,
050594 2478)

