Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys ry
Toimintakertomus 2019
1. Toimihenkilöt
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Susiluoma ja varapuheenjohtajana Eerika Häyrinen. Hallituksen muut
jäsenet olivat Hanna Jyske, Ari Jäntti, Hannu Laakkonen, Anne Pennanen ja Ulla-Sinikka Sihvonen. Kaisa
Tervonen ja Marjut Rautiainen olivat hallituksen varajäseniä.
Sihteerinä toimi Anne Pennanen, taloudenhoitajana Ulla-Sinikka Sihvonen, tiedottajana Eerika Häyrinen.
Toiminnantarkastajana oli Anita Pätynen.

2. Jäsenmäärä
Vuoden 2019 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 888.

3. Kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.3. Ruusupuiston Juho-salissa. Kokouksen jälkeen Suomen
luonnonsuojeluliiton valtuuston puheenjohtaja Vesa Luhta piti Yrjö Kokko -luennon 35 kuulijalle.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa Muuramen Kivitaskussa 26.11. oli paikalla 15 henkeä. Syyskokouksessa valittiin
uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja suunniteltiin toimintaa vuodelle 2020. Kokouksen jälkeen KeskiSuomen aluekoordinaattori Titta Makkonen esitteli Vieraslaji-hanketta (VIEKAS).

Hallitus kokoontui kymmenen kertaa toimintavuoden aikana.

4. Tiedottaminen
Jäsenistölle tiedotettiin tapahtumista ja ajankohtaisista asioista aiempien vuosien tapaan kahdella jäsenkirjeellä,
jotka lähetettiin helmikuussa ja syyskuussa. Kirje lähetettiin sähköisenä niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet
sähköpostiosoitteensa. Näille jäsenille lähetettiin myös ajantasaisia tiedotteita tapahtumista sähköpostilla.

Tapahtumista ilmoiteltiin myös yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla, Luonnonsuojelijassa,
Keskisuomalaisen menopalstalla sekä Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterissa netissä.
Teetimme myös Jyväskylän kristillisen opiston graafisen linjan opiskelijoilla esitteen syksyn keskustelusarjasta,
jota painatimme ja levitimme joihinkin kirjastoihin ja ilmoitustauluihin.

5. Tapahtumat
5.1. Yleisötilaisuudet
Laajensimme yleisötilaisuuksien pitopaikkoja usein käytetyltä kaupunginkirjastolta myös muualle toiminta-alueelle.
Luonto lainassa -kirjastoviikolla järjestimme tiaisuuden Palokan kirjastolla 7.2. Paikalla oli 25 henkeä kuuntelemassa
Jyväskylän yliopiston tutkija Panu Halmetta ja Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Otto Bruunia aiheesta
Ilmastonmuutos, metsät ja hiilijalanjäljen kompensaatio.
Järjestimme syksyllä Kirjailijatalolla laajan tilaisuussarjan otsikolla Pitäisikö olla huolissaan?
Sarjan aloitti Jyväskylän yliopiston filosofian lehtori Olli-Pekka Moisio 3.10. alustaen teemalla Onko kuluttaminen
muuttunut ritualistiseksi pakoksi? Keski-Suomen aiheesta keskusteli n. 20 henkeä.
24.10. Jalotus ry:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Helle ohjasi keskustelua otsakkeella Jalotuksen toimintatavat
kestävän arjen elämiseen innostavasti, ratkaisuja tarjoten ja yhdessä oppien. Osallistujia oli n. 10 henkeä.
Keskustelua jatkoi 14.11. toimittaja-kirjailija Juha Kauppinen kertomuksilla katoamisista – teemana monimuotoisuus.
Paikalla oli n. 40 kuulijaa.
28.11. Joutsassa puhuttiin kaivoksista ProHeinävesi-liikkeen puheenjohtaja Jukka Leppäsen johdolla. N. 20 henkeä
osallistui.
Keskustelusarjan päätti väitöskirjatutkija Mikko Valtonen alustuksella ilmastoahdistaako? Sisäisistä esteistä
minäpystyvyyteen ilmastokriisin aikakaudella. Joulun alla 12.12. Kirjailijatalolla oli n. 10 osallistujaa.

Kuva 1. Joutsan kaivosasiantuntija Jukka Leppänen opastaa kuuntelijoita. Kuva: Hanna Jyske.

5.2. Retket
Pöllöretkiä tehtiin kaksi maaliskuun kahtena viikonloppuna. Hannu Laakkosen vetämille retkille osallistui yhteensä 21
henkeä.

Kuva 2. Liminganlahden matkalta. Kuvat: Hannu Laakkonen.

27.-28.4. järjestettiin Liminganlahden retki Hannu Laakkosen ohjaamana. 8 henkeä seurasi lintujen muuttoa.
Reissulla havaittiin ja tunnistettiin 87 lintulajia.

Kesäkuussa retkeiltiin ensin uusilla toiminta-alueilla Luhangassa ja Joutsassa luontoretkellä Hannu Laakkosen
opastamana 8.6. Osittain ukkostavalla säällä oli mukana neljä retkeilijää.

Kuva 3. Luhangan Onkisalon sillalta. Kuva: Hannu Laakkonen.

Kesäkuussa jatkettiin perinteisellä luonnonkukkapäivän retkellä 16.6. Johanna Hallmanin ja Kaisa Tervosen
opastamana. Vuoden lajina oli lumme, ja 22 henkeä osallistui Iso-Haapasaareen suuntautuneelle opastukselle.

Suomen luonnon päivänä 31.8. Hannu Laakkonen opasti linturetken Joutsaan. Mukana oli kuusi innokasta.

Kuva 4. Joutsassa. Kuvat: Hannu Laakkonen.

12.9. järjestimme jäsenille mahdollisuuden bussikuljetuksella tutustua konkreettisesti kaupungin metsän hoitoon
maisema-arkkitehti Mervi Vallinkosken ja metsätalousinsinööri Reijo Puttosen opastamana. Bussilla kierrettiin

Halssilan-Aittovuoren metsiä sekä Lohikoskella. Kiinnostuneita osallistujia oli paikalla 10.

Hiljaisuusretki suuntautui Iso-Urttiin ja Sarvivuorelle 6.10. Hannu Laakkosen opastuksella. Mukana oli 15 retkeilijää.

1.12. järjestettiin luonnon äänimaisemia ja runolaulua -retki ekopsykologi Irma Heiskasen ja kansanperinteeseen
erikoistuneen luonto-ohjaaja Kaisa Naukkarisen ohjaamana Muuramen Valkeamäen Natura-alueella. Hiljentyjiä oli 13.

5.3. Talkoot
Jo perinteiset Palosirkkojen luontokerhon linnunpönttötalkoot järjestettiin 16.3. Yhdistys tuki toimintaa.

Myös jättipalsamin torjuntatalkoot jatkuivat Anita Pätysen organisoimina ja 13 osallistujan voimin. Jättipalsamin
torjunnassa säännöllisyys onkin tärkeää, koska laji siementää ja lisääntyy voimakkaasti. Tulokset myös puhuvat
puolestaan. Jättipalsamia on saatu torjuttua Eerolanlahden luonnonsuojelualueelta tehokkaasti vuosia jatkuneen
talkootyön johdosta. Kiitos kaikkien talkoojien ja organisoijan!

Kuva 5. Jättipalsami ennen ja jälkeen. Kuvat: Anita Pätynen.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhdistyksen päätavoitteita. Tätä ylläpidetään jokavuotisille Hetteen
niittotalkoilla. 3.8. 11 aktiivia osallistui niittämään tilaa niittykukille.

Kuva 6. Hetteen niittotalkoissa. Kuvat: Anne Pennanen.

6. Muu toiminta
Teimme kannanoton kevätkokouksen velvoittamana Suomen hävittäjähankintoja vastaan. Se julkaistiin
Keskisuomalaisessa huhtikuussa ja verkkosivuillamme otsikolla: Hävittäjämiljardit ilmastotyöhön.
Edustimme 27.-28.4. Järvipäivillä Paviljongilla yhdistystä yhden jäsenen voimin.
Osallistuimme Mahdollisuuksien toriin muiden järjestöjen mukana 17.8.
Yhdistyksestä osallistui kolme henkeä Kohtuus vaarassa -kansalaistapahtumaan Kolilla 11.-13.10.?
Suunnittelimme toimintaa ja vietimme aikaa yhdessä Luonto-Liiton Keski-Suomen piiriläisten kanssa
talvikauden etkoilla 11.12.
Annoimme kaupungille kommentin Laajavuoren metsäsuunnitelmaa koskien huomauttaen suunniteltujen
metsätoimenpiteiden vaarantavan arvokasta luontoa.

6. Myönnetyt avustukset
Luonto-Liiton Keski-Suomen piiriä (Kessu) avustettiin 60 € telttavuokraan Lasten Metsäpäivä -tapahtumassa.
Hallituksesta oli myös kaksi jäsentä paikalla apuna.
Avustimme myös perinteisiä Palokan luontokerholaisten linnunpönttötalkoita toukokuussa.
Jysy tuki myös Jyväskylän ilmastotoimintaryhmän toimintaa.

7. Yhteistyö
Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa jatkui edellisten vuosien tapaan. Yhdistys toimi
alivuokralaisena piirin toimitilassa maksaen 10 prosenttia tilan vuokrasta ja sähkökuluista.
Tiivistimme yhteistyötä Kessun kanssa toiminnan suunnittelussa.
Teimme yhteistyötä Jyväskylän ilmastotoimintaryhmän kanssa mm. tiedottamalla ilmastolakoista ja
osallistumalla ilmastoaiheisten tapahtumien järjestämiseen Jyväskylässä.
Jatkoimme yhteistyötä muidenkin Jyväskylässä toimivien ympäristötoimijoiden kanssa. Hetteen talkoissa oli
mukana myös ELY-keskus.

