
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Jyväskylän seudun yhdistys ry

Jäsenkirje kevät 2020

Luonto vahvistaa ja vesiteema kutsuu! 

Luonnossa liikkuminen ja oleskelu on monissa tutkimuksissa todettu hyödylliseksi niin fyysisen kuin
psyykkisen  hyvinvointimme  kannalta.  Elämme  elinympäristömme  ja  luonnon  kannalta  kuitenkin
monilla  mittareilla  mitattuna  heikkeneviä  aikoja.  Tämän  kehityssuunnan  kääntämiseksi  tarvitaan
elämisen  tapojemme  muutosta  ja  siinä  meidän  kaikkien  yhteistyötä,  syvällistä  arvokeskustelua  ja
tapojen  ja  tottumusten  miettimistä  uudelleen.  Tässä  on  luontoyhteyden  vahvistaminen  erityisen
tärkeää. Tule mukaan retkillemme ja ota myös ystäväsi mukaan, tai anna jäsenyys läheiselle lahjaksi.
Paras aika liittyä mukaan toimintaan on nyt! 

Suomen  luonnonsuojeluliitto  viettää  vesiteemavuosia  vuosina  2020-2021.  Maamme  järvet  ja  joet,
purot, lammet ja lähteet sekä Itämeri ovat tärkeä osa jokaisen suomalaisen luonto- ja mielenmaisemaa.
SLL:n  Jyväskylän  seudun  yhdistys  suunnittelee  Saarijärven  reitille  maakunnallista  hanketta,  jossa
yhdessä  yhteistyökumppaneiden  kanssa  mm.  organisoidaan  talkoita  soiden  ennallistamiseen  ja
pienvesistöjen  kunnostukseen.  Ne  ovat  konkreettista  toimintaa,  joka  tuo  hyötyjä  niin  luonnon
monimuotoisuudelle,  vesistöille kuin ilmastolle. Tavoitteenamme on hankkia rahoitusta mm. Keski-
Suomen  alueen  yrityksiltä  niin,  että  hankkeeseen  olisi  lähitulevaisuudessa  mahdollisuus  palkata
työntekijä vesistölähettilääksi. Lisätietoja hankkeesta antaa JYSYn puheenjohtaja Heikki Susiluoma. Jos
kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä!

Vesiteemavuosiin voi myös jokainen jäsen osallistua pitämällä huolta oman elinpiirinsä vesistöistä tai
suunnittelemalla  vesiaiheisen  retken,  tempauksen  tai  talkoot.  Avuksi  on  saatavilla  esimerkiksi
Luonnonsuojeluliiton vesistöoppaita.  Autamme mielellämme tilaisuuksien markkinoinnissa ja niihin
voi hakea meiltä myös taloudellista tukea.  

Aurinkoista kevättä toivottaen

Hanna Jyske
Varapuheenjohtaja  

Hallituksen kokous järjestetään seuraavan kerran torstaina 12.3. klo 17 osoitteessa Yliopistonkatu
30 C. Tervetuloa mukaan! Toivomme, että ilmoitat kahvi- ja teetarjoilun vuoksi tulostasi etukäteen
puheenjohtajalle (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi). 

HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle: 
anne.m.pennanen(at)gmail.com. Näin saat sähköpostitse ajantasaista tietoa tapahtumista.



TAPAHTUMAKALENTERI:

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

pe 13.3. Pöllönkuunteluretki 
Kuuntelemme kävellen pöllöjä  ja  mahdollisia muita  iltayön ääniä.  Pysähdymme myös
Harjujärven laavulla ja nautimme pientä iltapalaa nuotiolla (mikäli pöllöjä on enemmän
muualla, saattaa kohde vaihtua - lisäinfoa ilmoittautuessa). Retki tehdään omilla autoilla,
joten ilmoitathan, tarvitsetko kyydin tai onko sinulla tarjota sitä. Mukaan mahtuu kolme
autollista  kuskeineen,  mutta  mikäli  ilmoittautuneita  on  enemmän,  voimme  tehdä
toisenkin  retken.  Huonon  tai  liian  kylmän  sään  osuessa  varaillat  ovat  lauantai  14.3,
perjantai  20.3  ja  lauantai  21.3.  Kokoontuminen  ja  lähtö  klo  20  Savelan  S-Marketin
parkkipaikalta.  Mukaan  pientä  evästä  ja  juotavaa,  lämpimät  vaatteet,  heijastin  tai
heijastinliivi  ja  otsa-  tai  taskulamppu. Ilmoittautumiset  torstaihin  12.3. mennessä
Hannu Laakkoselle: hane.laakkonen@gmail.com tai p. 045 2364834 (puhelut mieluiten
iltaisin).

to 19.3. Yhdistyksen kevätkokous 
Sääntömääräisten  asioiden lisäksi  vesiteemavuoden  suunnittelua.  Kokous  järjestetään
Keski-Suomen Kirjailijatalolla (Seminaarinkatu 26) klo 18. Tervetuloa mukaan!  

la 28.3. Linturetki Muurameen
Lähde  mukaan  keväiselle  linturetkelle  Sulunsalmeen  ja  Muuramenjoelle!
Kokoontuminen  Verkkoniemessä  Peltolantien  ja  Penttilänraitin  risteyksen  kohdalla
olevalla  bussipysäkillä.  Jyväskylän  keskustasta  lähtö  klo  9.40  bussilla  nro  14.  Paluu
iltapäivällä.  Mukaan omat eväät.  Halutessaan kahvia/teetä voi  nauttia myös läheisellä
huoltoasemalla. Huonon sään varalta varapäivä sunnuntai 29.3. (sama aika ja paikka).
Lisätietoja Hannu Laakkoselta: hane.laakkonen@gmail.com tai p. 045 2364834. 

la 16.5. Lintu- ja luontoretki
Lintu - ja luontoretki Petäjäveden Piesalankylälle sekä Jyväskylän Moksin Särkijärvelle.
Kokoontuminen ja lähtö klo 9 Savelan S-Marketin parkkipaikalta. Retki tehdään omilla
autoilla, joten ilmoitathan, tarvitsetko kyydin tai onko sinulla tarjota sitä. Mukaan sään
mukaiset vaatteet ja omat eväät. Sytytämme Moksin Särkijärven laavulla nuotion, joten
nuotioevästäkin  voi  ottaa  mukaan.  Paluu  Jyväskylään  n.  klo  16  mennessä.
Ilmoittautumiset  perjantaihin  15.5  mennessä Hannu  Laakkoselle:
hane.laakkonen@gmail.com tai p. 045 2364834. 

su 24.5. Luonnon äänimaisemia ja runolaulua
Taivallamme rauhassa muutaman kilometrin matkan Kuusmäen luonnonhoitometsässä
Muuramen  Natura-alueella.  Keväisestä  luonnosta  nauttien  kuuntelemme  metsän
äänimaisemaa  ja  havainnoimme  hiljaisuuden  merkitystä  hyvinvoinnillemme.  Oman
äänemme tuomme metsään perinteisen runolaulun muodossa. Retken vetäjinä toimivat
ekopsykologi  Irma Heiskanen ja kansanperinteeseen erikoistunut luonto-ohjaaja Kaisa
Naukkarinen. Varaathan mukaan omat eväät sekä sään mukaisen varustuksen. Retkelle
mahtuu  max.  15  osallistujaa.  Yhteiskuljetus  lähtee  klo  12.30  Jyväskylän
tilausajolaiturista,  retken  kesto  klo  13-16.  Yhteiskuljetuksen  järjestämiseksi
ilmoittautumiset tiistaihin 19.5. mennessä Hanna Jyskeelle: hannajy@gmail.com tai p.
040 5755198.  Retki on maksuton jäsenille, muille 20 €. 



su 14.6. Luonnonkukkapäivän retki 
Retken  kohteena  on  Iso-Urtti  ja  Sarvivuoren  purolaakson  luonnonsuojelualue.  Lähtö
bussilla  numero  16  klo  12.15  Kauppatorin  pysäkiltä.  Kokoontuminen  Kinkomaalla
Erkintien risteyksen pysäkillä.  

8.8.-9.8. Melontaretki Etelä-Konneveden kansallispuistoon 
Osallistujilta  edellytetään  aikaisempaa  kajakkimelontakokemusta.  Omakustanteista
melontakoulutusta  järjestää  esimerkiksi  Melanvilauttajat  ry,  jolta  voi  myös  vuokrata
kalustoa.  Retkellä  yövytään  omissa  teltoissa  ja  jokainen  huolehtii  omista
retkivälineistään (kajakki, teltta, makuupussi, ruoka, keitin, jne). Yöpymispaikka pyritään
järjestämään saaressa, jossa on laavu ja tulipaikka. Melomme leppoisaa vauhtia noin 10 -
15 km molempina päivinä. Retkelle lähdetään kimppakyydein Melanvilauttajien Naattian
melontavajalta  Nenäinniemestä  lauantaina  8.8.  aamulla  ja  palataan  Jyväskylään
sunnuntaina  9.8  illansuussa.  Vesille  lähdemme  Hanhitaipaleen  Suottaniemen
kalasatamasta. Retken vetävät melontaohjaajat Pentti Mattila ja Kaija Kettunen-Mattila.
Retkelle  voidaan  ottaa  enintään  10  osallistujaa,  vähimmäismäärä  neljä  osallistujaa.
Ilmoittautuneille  lähetetään  tarkemmat  ohjeet  lähempänä  retkeä.  Tiedustelut  ja
ilmoittautumiset perjantaihin 17.7. mennessä Pentti Mattilalle: pentti.mattila@iki.fi
tai p. 040 3446739.  Säävaraus: kovalla tuulella retkeä ei voida toteuttaa.

29.8.-30.8. Lintureissu Porin lintupaikoille
 Lähde viettämään Suomen luonnon päivää upeisiin Porin maisemiin! Jyväskylän seudun

yhdistys  järjestää  lintureissun  Porin  lintupaikoille,  mm.  Yyteriin  ja  Selkämeren
kansallispuistoon  29.  -  30.8.  Reissu  tehdään  omilla  autoilla,  koska  julkisilla  ei  ole
mahdollista  päästä  tarpeeksi  lähelle  kohteita.  Ilmoitathan  jo  ilmoittautuessasi,
tarvitsetko kyydin tai voitko tarjota sitä. Tarkempi aikataulu selviää ilmoittautuessa tai
lähempänä  ajankohtaa.  Mukaan  mahtuu  max.  neljä  autollista  kuskeineen  eli  n.  20
henkilöä. Ilmoittautumiset huonevarausten varmistamiseksi 15.8. mennessä Hannu
Laakkoselle:  hane.laakkonen@gmail.com  tai  p.  045  2364834.  Hannulta  saat  myös
lisätietoja reissusta.

Hetteen  perinnemaisematalkoot järjestetään  elokuun  alkupuolella.  Lisätietoa
ajankohdasta tulee myöhemmin sähköpostitse, verkkosivuilla ja Facebookissa.

JYSYn hallitus 2020: pj.Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944);vpj. Hanna
Jyske (hannajy(at)gmail.com, 040 5755198); sihteeri Anne Pennanen(anne.m.pennanen(at)gmail.com,
041 5477202); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)gmail.com, 045 236 4834); Ulla Sinikka 
Sihvonen (sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 040 718 8093); Petri Kuustie(petri.kuustie1(at)gmail.com,
050 9176021); Heta Kopra (heta.kopra(at)gmail.com, 040 5095079); Petri-Juha Lahtinen 
(plahtinen693(at)gmail.com, 050 4389239); Pentti Mattila (pentti.mattila(at)iki.fi, 040 3446739); 
varajäsenet: Marjut Rautiainen (marjut.rautiainen(at)outlook.com, 050 3703880), Kaisa Tervonen 
(kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 5942478) ja Eerika Häyrinen (eerika.hayrinen(at)gmail.com). 


