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Jäsenkirje kevät 2021

Vuoden alku on ollut hienoa ulkoiluaikaa: vihdoinkin lunta ja pakkasta lämpimän ja pimeän alkutalven
jälkeen.  Valkean  peittämä  maisema  suorastaan  hengästyttää  kauneudellaan,  lumisen  luonnon
yksityiskohtien  havainnointi  herkistää.  Rikas  lumisanastommekin  kertoo  siitä,  miten  tärkeä  osa
suomalaisuutta  lumi  ja  talvi  ovat.  Tunnetko  sinä  jo  sanan  ”hiutaloida”  (myös:  hiutailla,  hiutia ja
hiutuilla), joka kuvaa hiutaleiden lempeää matkaamista maahan?

Ilmastotutkimus kertoo, että ilmastokriisin edetessä eteläinen Suomi menettää valkoisia talviaan ja
pohjoisen  Suomen  lumiset  ajat  lyhenevät.  Tahtoa  ja  motivaatiota  talvien  puolesta  toimimiseen
saamme  juuri  luonnosta  ja  ehkä  erityisesti  siitä  tiedosta,  että  suomalainen  luonto  tarvitsee
vuodenaikansa, myös kylmän talven lumipeitteineen.

Mikä  luonnossa  antaa  voimaa  ja  iloa  juuri  sinulle  nyt  ja  tulevaisuudessa?  Kannustamme  kaikkia
omatoimisiin retkiin ja tutustumaan lähellä olevaan luontoon: pihoilla,  puistoissa,  rannoilla,  lähellä
olevilla metsäalueilla. Tunnustellaan ja havainnoidaan elämää kaikilla aisteilla. Kenties loppukeväästä
pääsemme yhteisillekin retkille seuraamaan muuttolintujen saapumista, kesän alkutaivalta ja luonnon
äänimaisemaa.  Tiedonjanoon  suosittelemme  mm.  SLL:n  järjestämiä  mielenkiintoisia
virtavesiwebinaareja sekä  lakikoulutusta,  jossa  tulossa  ovat  vielä  mm.  kaivossuunnitelmiin  ja
kaavoitukseen vaikuttaminen.

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet mukana työssämme suomalaisen luonnon puolesta. Kiitos,
että toimit! Otathan myös ystäväsi ja perheesi mukaan jäseneksi joukkoomme! Annathan myös äänesi
luonnon puolesta kuntavaaleissa.

Yhdistyksen puolesta

Hanna Jyske
Puheenjohtaja

Irti turpeesta -kampanjan loppukiri! 
Puuttuvia allekirjoituksia on aikaa kerätä 19.2. asti: www.irtiturpeesta.fi.  Vielä voit vaikuttaa! 

Hallituksen kokoukset järjestetään 4.3., 15.4., 20.5. ja 17.6. klo 17. Kokoukset ovat kaikille jäsenille
avoimia tilaisuuksia, joissa päätetään yhdistyksen toiminnasta, ja niihin on mahdollista osallistua joko
piiritoimistolla (Yliopistonkatu 30 C) tai etäyhteydellä. Ilmoita halukkuudestasi osallistua etukäteen
puheenjohtajalle (hannajy@gmail.com), 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.

http://www.irtiturpeesta.fi/
https://www.sll.fi/jyvaskyla/2020/12/02/tarjolla-lakikoulutus-webinaari/
https://www.sll.fi/jyvaskyla/2021/02/05/virtavesi-webinaarit/


TAPAHTUMAKALENTERI

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

to 18.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 18-19 
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tilaisuus järjestetään
Jyväskylän  pääkirjaston  monitoimitilassa  (Vapaudenkatu  39-41).  Koronatilanteesta
riippuen kokous voidaan järjestää vaihtoehtoisesti piiritoimistolla (Yliopistonkatu 30 C).
Kokousta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Tervetuloa mukaan!  

la 24.4. Linturetki etäyhteydellä klo 9-13
Linturetki  käynnistyy  Eerolanlahden  katselulavalta  ja  jatkuu  Haukanniemeen  sekä  
Rautpohjanlahteen.  Vetäjinä  toimivat  Hannu  Laakkonen  ja  Petri  Kuustie.  Mikäli  
koronatilanne paranee merkittävästi, on mahdollisuus myös lähiretkeen. Linturetkellä  
on  säävaraus  ja  varapäivinä  toimivat  su  25.4.  klo  9-13  sekä  ke  28.4.  klo  18-20.  
Etäyhteyslinkki löytyy yhdistyksen verkko- sekä Facebook-sivuilta.

to 13.5. Helatorstairetki etäyhteydellä klo 10-12
Helatorstairetkellä  tutustutaan  Sallaajärven  aarniometsän  luontopolkuun.  Vetäjinä  
toimivat Hannu Laakkonen ja Petri Kuustie. Mikäli koronatilanne paranee merkittävästi, 
on  mahdollisuus  myös  lähiretkeen.  Etäyhteyslinkki  löytyy  yhdistyksen  verkko-  sekä  
Facebook-sivuilta.

Su 23.5. Luonnon äänimaisemia ja runolaulua klo 15-18
Taivallamme  rauhassa  Kuusimäen  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. 
Ilmoittautumiset  (max.  10  henkilöä)  viimeistään  pe  14.5.:  Hanna  Jyske.  
hannajy@gmail.com tai  p.  040  5755  198.  Retki  on  maksuton  yhdistyksen  jäsenille,  
muille  20€.  Koronatilanteen  vuoksi  käytämme  omia  kyytejä.  Kokoontumispaikka  
ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa mukaan! 

la 5.6. Luontoretki Iso-Urtin saarelle klo 9-14
Luontoretken  kohteina  Muurame,  Erkintie,  Jyväskylä,  Urtinniementie  ja  Iso-Urtti.  
Takaisin tullessa voimme käydä myös Sarvivuoren Luonnonsuojelualueella. Omat eväät 
mukaan.  Kokoontuminen  klo  9  Muuramen  Erkintien ja  Kinkomaantien risteyksessä,  
minne voi tulla pyörällä, omalla autolla tai bussilla nro 16 (lähtee keskustasta klo 8:15, 
ellei kesäaikatauluissa tule muutoksia). Autot voi jättää lähialueiden parkkiin tai max.  
muutaman Erkintien varteen.  Retkellä on säävaraus ja varapäivinä toimivat su 6.6. klo 
9-14  ja  keskiviikko  9.6.  klo  17  →.  Ilmoittautumiset  4.6.  klo  18  mennessä:  
hane.laakkonen@gmail.com,  p.  045 236 4834 (mahdolliset  yhteydenotot  klo 18-21).  
Huom! Retki toteutetaan voimassa olevien koronarajoitusten mukaisesti. 

Tulossa myös metsäaiheinen webinaari maaliskuun lopussa! 
Päivämäärä vahvistetaan myöhemmin.

mailto:hane.laakkonen@gmail.com


Webinaari-toiveita?
Onko  Sinulla  mielessäsi  jokin  luontoon  ja/tai  luonnonsuojeluun  liittyvä  aihe,  josta  haluaisit  tietää
enemmän?  Tai  mahdollisesti  puhuja,  jota  haluaisit  kuulla?  Lähetä  ehdotuksesi  osoitteeseen
jyvaskyla@sll.fi ja pyrimme toteuttamaan toiveen mahdollisuuksien mukaan.  Kaikki ehdotukset ovat
lämpimästi tervetulleita! 

Jäsen, tule metsän varjelijaksi!
Jyväskylän  kaupungin  metsäohjelma  on  aikoinaan  hyväksytty  laajan  osallistamisen  pohjalta,  jossa
myös  yhdistyksemme  oli  mukana,  ja  metsäohjelman  tavoitteet  ovat  hienot.  Myöhemmin
yhdistyksemme on kuitenkin kritisoinut joiltakin osin ohjelman pohjalta tehtyjä metsäsuunnitelmia
mm. Laajavuoressa. Lisäksi on havaittu puutteita esimerkiksi kirjattujen luonnon monimuotoisuuden
tavoitteiden toteutumisessa maastossa puunkorjuun yhteydessä. Jos olet kiinnostunut havainnoimaan
metsäohjelman  toteutumista  jossakin  sinulle  tutussa  kohteessa,  ota  yhteyttä  osoitteeseen
jyvaskyla@sll.fi tai  varapuheenjohtajaamme Heikki  Susiluomaan  (heikki.susiluoma@ekoportti.fi,  p.
040  5504944).  Pidetään  yhdessä  huolta  siitä,  että  metsäohjelma  toteutuu  myös  käytännössä
suunnitellulla tavalla. 

Kuntavaalit ovat ympäristövaalit!                                                                                                           
Kuntavaalit  järjestetään  sunnuntaina  18.4.2021.  Suomen  luonnonsuojeluliiton  kuntavaaliviestit  ja
-toiveet  käsittelevät  kuntien  vesien  tilaa,  ilmastoystävällisyyttä  uusiutuviin  siirtymällä,  luonnon  ja
ulkoilun turvaamista sekä kuntien osuutta ekologisessa jälleenrakentamisessa.  Kaavoituksen, ilmasto-
ja  energiaratkaisujen,  ympäristökasvatuksen  ja  julkisten  hankintojen  merkitys  kunnan
päätöksenteossa  kasvaa,  joten  pidä  myös  vaaleissa  luonnon  puolta  ja  muista  äänestää!  Jos  haluat
auttaa  saamaan  luonnon  äänen  kuuluviin  vaalien  aikana,  auta  levittämään  näitä  viestejä
kuntavaaliehdokkaille. Tarkemmat tiedot löydät Suomen luonnonsuojeluliiton verkkosivuilta.

JYSYn blogi
Yhdistyksen  toiminnasta  voit  lukea  myös  JYSYn blogista  osoitteessa  www.sll.fi/jyvaskyla.  Blogi  on
kaikille jäsenille avoin foorumi, jossa kuka tahansa voi tuoda esiin oman luonnonsuojeluun liittyvän
tekstinsä. Lue lisää yhdistyksen verkkosivuilta ja tarjoa tekstiäsi osoitteeseen jyvaskyla@sll.fi. 

JYSYn hallitus 2021: pj. Hanna Jyske (hannajy(at)gmail.com, 040 5755198); vpj. Heikki Susiluoma  
(heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi,  040  5504944);  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);  Pentti  Mattila
(pentti.mattila(at)iki.fi,0403446739); varajäsenet: Kaisa Tervonen (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050
5942478);  Marjut  Rautiainen (marjut.rautiainen(at)outlook.com,  050 3703880) ja  Eerika Häyrinen
(eerika.hayrinen(at)gmail.com). 

https://www.sll.fi/mita-me-teemme/laki-ja-politiikka/kuntavaalit/
https://www.sll.fi/jyvaskyla/2020/08/18/avoin-blogi-haluaisitko-sina-kirjoittaa-jysyn-sivuille-luonnonsuojeluaiheesta/
http://www.sll.fi/jyvaskyla
mailto:heikki.susiluoma@ekoportti.fi
mailto:jyvaskyla@sll.fi
mailto:jyvaskyla@sll.fi

