Suomen luonnonsuojeluliiton
Jyväskylän seudun yhdistys ry
Jäsenkirje syksy 2020

Vesivuosien talkoosyksy täydessä vauhdissa
JYSYssä käynnistyi heinäkuussa Suomen luonnonsuojeluliiton vesivuosien 2020-2021 projekti, jonka
tavoitteena on vesien kunnostus ja valuma-alueiden ekologisen tilan parantaminen Keski-Suomen
alueella. Yhdistyksemme on nyt kuluvan syksyn aikana osallistunut teemaan sopiviin
virtavesikunnostuksiin. Suomen jokien ja purojen ekologinen tila on heikko niihin kohdistuneiden
toimien, kuten patojen rakentamisen ja perkauksien, seurauksena. Myös ilmastonmuutos tuo
mukanaan omat haasteensa, sillä lämpötilan nousu häiritsee viileässä vedessä viihtyviä vaelluskaloja
ja voi haitata niiden lisääntymiskäyttäytymistä.
Virtavesikunnostusten tarkoituksena on lisätä vesien monimuotoisuutta ja suojella niissä eläviä
uhanalaisia lajeja, kuten taimenta. Talkoissa olemme kantaneet soraa kutusoraikkoihin sekä lisänneet
puu- ja kiviainesta tuomaan virranohjauksia ja suojapaikkoja taimenelle. Tällä hetkellä JYSYllä on
haussa myös oma kohde, jossa tähdätään kokonaisvaltaiseen valuma-alueen suojeluun, mukaan lukien
soiden ennallistaminen ja vesien kunnostus.
Tulevista vesistötalkoista ilmoitamme sähköpostitse ja Facebookissa.
Hyvää syksyn jatkoa ja tervetuloa talkoisiin!
Sanni Kokkoniemi
Projektityöntekijä
p. 050 476 7006
sanni.kokkoniemi@gmail.com
Ps. Voit lukea lisää talkoosyksyn tapahtumista JYSYn blogista osoitteessa www.sll.fi/jyvaskyla. Blogi
on JYSYn kaikille jäsenille avoin foorumi, jossa voi tuoda esiin oman luonnonsuojeluun liittyvän
tekstinsä. Lue lisää yhdistyksen verkkosivuilta ja tarjoa tekstiäsi osoitteeseen jyvaskyla@sll.fi.
Hallituksen kokoukset järjestetään 13.10. ja 25.11. klo 17. Kokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia
tilaisuuksia, joissa päätetään yhdistyksen toiminnasta, ja niihin on mahdollista osallistua yhdistyksen
toimistolla (Yliopistonkatu 30 C) tai etäyhteydellä. Ilmoita halukkuudestasi osallistua etukäteen
puheenjohtajalle
(heikki.susiluoma@ekoportti.fi),
niin
saat
ajantasaista
tietoa
osallistumismahdollisuuksista.
HUOM! Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset sihteeri Anne Pennaselle:
anne.m.pennanen@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.
ke 7.10. tai
la 10.10.

Merkityksellinen suo -tanssityöpaja
Etsitään osallistujia tanssilliseen videoon suoluontoympäristössä - tule kokemaan suo
kaikilla aisteilla! Työpajassa sinut johdatetaan suon ihmeisiin tanssin keinoin. Kuinka
soluni vastaavat rahkasammaleen kosteaan kutsuun, hiljaiseen hengitykseen.
Kykenenkö asettautumaan tuoksun äärelle, joka kantaa maisemaa? Tanssityöpaja
huipentuu lokakuun alussa kuvattavaan tanssilliseen videoon suoluontoympäristössä.
Video on osa toteuttajan Taideyliopiston tanssipedagogian opintoja, ja osallistuminen
työpajaan edellyttää suostumusta kuvaamiseen ja kuvatun materiaalin julkaisemiseen.
Osallistujat osoittavat osallistumisellaan suon olevan heille tärkeä, ja heittäytyvät itse
kokijoiksi sekä kuvattaviksi. Jokainen osallistuu omilla ulottuvuuksillaan, ja työpajaan
ovat tervetulleita kaikenikäiset. Liikuntarajoitteisille työpaja ei valitettavasti sovi, sillä
kohteessa ei ole pitkospuita. Työpajapäiviä on kaksi, joista voit valita sinulle
sopivamman ajankohdan. Työpajat järjestetään ulkona Jyväskylän Seminaarinmäellä, ke
7.10. klo 14-18 tai lauantaina 10.10. klo 12-16. Video kuvataan su 11.10., ja kuvausta
varten on hyvä varata koko päivä. Kuvausaikataulu täsmentyy osallistujien määrän
selvitessä. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.10. mennessä: laura.rukola@hotmail.com.

to 8.10.

Metsän jatkuva kasvatus -webinaari klo 17-19
Miten saada hyvä taloudellinen tuotto metsästä ja silti säilyttää metsän virkistysarvoja ja
luonnon monimuotoisuutta? Heinäveden Vihtarissa 300 hehtaarin jatkuvan
kasvatuksen metsätilaa hoitava Risto Sulkava kertoo jatkuvan kasvatuksen
metsätalouden ekonomiasta ja ekologiasta. Voit myös lähettää jo etukäteen kysymyksiä,
joihin haluaisit webinaarissa vastauksen. Huom. Otathan yhteyttä, mikäli haluaisit
seurata webinaaria, mutta sinulla ei ole netinkäyttömahdollisuutta. Tarvittaessa
pyrimme järjestämään katselumahdollisuuden esim. Jyväskylän pääkirjastolla.
Ilmoittautumiset ma 5.10. mennessä: Hanna Jyske, hannajy@gmail.com,
p. 040 5755 198. Tilaisuuteen ilmoittautuneille lähetetään kutsulinkki.

la 17.10.

Retki jatkuvan kasvatuksen metsätilalle
Heinäveden Vihtarissa 300 hehtaarin jatkuvan kasvatuksen metsätilaa hoitava Risto
Sulkava kertoo jatkuvan kasvatuksen metsätalouden ekonomiasta ja ekologiasta.
Maastokäynnillä tutustumme aitoihin kohteisiin jatkuvan kasvatuksen metsässä ja
keskustelemme laajasti avohakkuuttoman metsätalouden riskeistä ja mahdollisuuksista.
Koronatilanteesta johtuen teemme retken omilla kyydeillä. Omakustannelounas yhdessä
matkan varrella (paikka sovitaan myöhemmin). Tapaaminen kohteessa klo 11.30
(ajoaika n. 2,5 h). Opastettu maastokäynti 2-3 tuntia. Omat eväät nautitaan
maastokäynnin jälkeen. Halukkaille tämän jälkeen kävely luontopolulla (2 km).
Ilmoittautumiset ma 12.10. mennessä: Hanna Jyske, hannajy@gmail.com,
p. 040 5755 198. Retkelle mahtuu 10 osallistujaa.

su 25.10.

Luonnon äänimaisemia ja runolaulua
Taivallamme rauhassa muutaman kilometrin matkan Kuusmäen luonnonhoitometsässä
Muuramen Natura-alueella. Syksyn luonnosta nauttien kuuntelemme metsän
äänimaisemaa ja havainnoimme sen 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.
Retki alkaa klo 13 ja päättyy klo 16. Retkelle mahtuu max. 10 osallistujaa.
Ilmoittautumiset viimeistään ma 19.10.: hannajy@gmail.com tai p. 040 5755 198. Retki
on maksuton jäsenille, muille 20 €. Koronatilanteesta johtuen emme järjestä
yhteiskuljetusta vaan käytämme omia kyytejä. Kokoontuminen: Valkeamäentie 160,
Muurame. Olethan ajoissa paikalla. Tiedotamme mahdollisista muutoksista yhdistyksen
Facebook- sekä verkkosivuilla ja ilmoittautuneille myös sähköpostitse/tekstiviestein.

to 29.10.

Yhdistyksen syyskokous
Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tilaisuus järjestetään
Jyväskylän pääkirjaston monitoimitilassa (Vapaudenkatu 39-41) klo 18-20. Kokousta on
mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Tervetuloa mukaan!

Luonto-Liitto tiedottaa:

12.-16.10.

Luonto-Liiton lasten syyslomapäiväleiri
Leirillä tutkitaan luontoa, tehdään retkiä, tutustutaan luontomuseoon sekä opitaan
kaikenlaista jännittävää lähiympäristöstämme. Päiväleiri on suunnattu 7-12 -vuotiaille.
Leiripäivät kestävät klo 9-15 ja oma kokkimme valmistaa leirillä maukkaat kasvisruoat.
Luontoleirin tukikohtana toimii tuttu Mäki-Matin perhepuisto. Lisätiedot ja
ilmoittautuminen Kessun verkkosivuilla: http://www.luontoliitto.fi/kessu.

Muista myös Suomen luonnonsuojeluliiton Irti turpeesta -kampanja!
Lue lisää ja allekirjoita kansalaisaloite: www.irtiturpeesta.fi.
Sivulta löydät myös vinkkejä siitä, millä muilla tavoin voit osallistua kampanjaan ja siten pitää huolta
ilmastosta, suoluonnosta ja vesistöistä. Jos haluat kerätä allekirjoituksia kansalaisaloitteeseen jonkun
tapahtuman yhteydessä, ota yhteyttä, niin toimitamme sinulle ilmoituksia postitse. Voit ladata
paperisia kannatusilmoituksia käyttöösi myös suoraan irtiturpeesta.fi-sivustolta.
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)outlook.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).

