
 

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys ry  

Toimintakertomus 2020 

 

1. Toimihenkilöt  

Yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Susiluoma ja varapuheenjohtajana Hanna Jyske. Hallituksen 

muut jäsenet olivat Heta Kopra, Petri Kuustie, Hannu Laakkonen, Petri-Juha Lahtinen, Pentti Mattila, Anne 

Pennanen ja Ulla-Sinikka Sihvonen. Eerika Häyrinen, Kaisa Tervonen ja Marjut Rautiainen olivat hallituksen 

varajäseniä.  

Sihteerinä toimi Anne Pennanen, taloudenhoitajana Pentti Mattila, tiedottajana Eerika Häyrinen. 

Toiminnantarkastajana oli Anita Pätynen.  

 

2. Jäsenmäärä  

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 826.  

 

3. Kokoukset  

Koronan haasteissa sääntömääräinen kevätkokous pidettiin rajoitetuin osallistujin ja 

etäyhteysmahdollisuuksin Kirjailijatalolla 19.3. Kokouksessa aloitettiin vesistöteemavuoden suunnittelua. 

Paikalla oli kuusi osallistujaa ja neljä jäsentä seurasi etäyhteyksin kokousta. 

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.10. Jyväskylän kaupunginkirjaston monitoimitilassa oli paikalla neljä 

hallituslaista ja etänä neljä. Syyskokouksessa valittiin uudet hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja 

suunniteltiin toimintaa vuodelle 2021. Petri-Juhalle myönnettiin pyydettäessä ero ja vapautuneelle vuoden 

hallituspaikalle valittiin Heikki Susiluoma.  

Hallitus kokoontui yksitoista kertaa toimintavuoden aikana (kymmenen kertaa päätösvaltaisesti) 

koronamääräysten mukaisesti. Säiden salliessa kokoustettiin ulkona kahdesti ja myös etäosallistuminen 

mahdollistettiin.  

 

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. Koronan vuoksi ajantasainen tiedottaminen oli entistä tärkeämpää, ja 

sähköpostiosoitteen ilmoittaneet sekä sosiaalista mediaa seuraavat saivatkin muutoksista nopeasti tiedon. 

Tapahtumista ilmoiteltiin myös yhdistyksen kotisivuilla ja Facebook-sivulla, Luonnonsuojelijassa, 

Keskisuomalaisen menoinfo.fi-palstalla sekä Jyväskylän kaupungin tapahtumakalenterissa netissä.  

Uutena viestintämuotona aloitettiin myös blogikirjoitukset toimintaan liittyen. Blogista voi lukea esimerkiksi 

vesistövuoden talkoista. 

Kansallisia teemoja viestittiin aiempaa tehokkaammin, esimerkiksi Irti turpeesta -kansalaisaloitetta, 

Suomen luonnon puolesta -mielenosoitusta 5.9. sekä luontovetoomusta kestävän elvytyksen puolesta. 

 

5. Tapahtumat  

5.1. Yleisötilaisuudet  

Aiemmista vuosista poiketen yhdistys ei järjestänyt yleisötilaisuuksia koronarajoitusten takia. Sen sijaan 

yhdistys järjesti webinaareja metsäluontoteemalla. 

Matti Aalto koulutti 19.5. metsäkartoituksesta kymmentä aktiivista etäyhteyksin.   

Heinäveden Vihtarissa 300 hehtaarin jatkuvan kasvatuksen metsätilaa hoitava Risto Sulkava kertoi jatkuvan 

kasvatuksen metsätalouden ekonomiasta ja ekologiasta 8.10. 30 hengelle webinaarissa.  

Yhdistys osallistui Jyväskylän ilmastotoimintaryhmän järjestämään virtuaaliseen mielenilmaukseen 

ilmastolakkoon 13.3.  

 

5.2. Retket  

Korona haastoi kehittämään koronaturvallista retkeilyä. Yhdistyksessä päädyttiin virtuaalisiin luontoretkiin, 

joista helatorstaina 21.5. järjestettiin etäyhteyksin retki Hannu Laakkosen ja Petri Kuustien yhteistyöllä. 

Osallistujia oli 3 paikalla ja 8 etänä. 

Luonnonkukkapäivän retki järjestettiin 14.6. Heta Kopran vetämänä Metsämieli-kävelynä Iso-

Haapasaaressa. Osallistujia oli paikan päällä kaksi ja etänä 5-7. 

Melanvilauttajien kanssa järjestettyyn yön yli -melontaretkeen Konneveden kansallispuistoon 8.-9.8. 

osallistui neljä henkeä Pentti Mattilan ja Kaija Kettunen-Mattilan ohjaamana.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29.8. Suomen luonnon päivän retkellä oli Hannu Laakkosen opastamana kaksi innokasta Pitkäruohon ja 

Kuvat 1. Melontaretkikuvia Konnevedeltä. Majasaaren yöpymispaikka, Lammassalon rantaa sekä sääsken pesäpuu. Kuvat: 
Pentti Mattila. 



Hämeenlahden lintutorneilla.  

Petri Kuustie ja Hannu Laakkonen opastivat Laajavuoren huipulla muuttolintuseurantaa 1.9., 11.9., 14.9 

sekä 15.9. noin 20 hengelle.  

 

17.10. Risto Sulkava esitteli jatkuvaa kasvatusta konkreettisesti omalla tilallaan Heinäveden Vihtarissa 

kahdeksalle osallistujalle. Retkellä tutustuttiin myös tilalla tapahtuvaan perinnebiotooppien hoitoon sekä  

tilaan kuuluvaan luonnonsuojelualueeseen. 

Kuvat 2. Syysmuuttoa Laajavuoren laelta kuvattuna. Kuvat: Hannu Laakkonen. 

Kuva 3. Risto Sulkava esitteli Heinävedellä jatkuvaa kasvatusta metsänhoitomenetelmänä. Kuvat:Hanna Jyske. 



 

Ekopsykologi Irma Heiskanen ohjasi luonnon äänimaisemaretken 25.10. seitsemälle jäsenelle Kuusimäen 

luonnonhoitometsässä Muuramen Natura-alueella. 

 

5.3. Talkoot  

Jokavuotiset vieraslajien torjuntatalkoot jatkuivat koronasta huolimatta. Jättipalsamia torjuttiin Suomen 

luonnonsuojeluliiton VieKas LIFE -hankkeen osana ympäri kaupunkia, myös Jysyn vuosia hoitamalla 

Eerolanlahdella. 

Myös Hetteen niittotalkoita jatkettiin yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa 2.8. 5-6 aktiivisen voimin. 

Keljonpurolla 26.8. ja Isojoella 25.9. oli talkoot taimenen kalapolkujen parissa. Uudella toiminta-alueella 

Joutsassakin kunnostettiin Myllypuroa järvitaimenelle 12.9. Keljonpuron talkoot päätettiin 13.10. kolmen 

hengen työpanoksen avulla. 

 
Kuva 4. Taimenen kutusoraikkoa. Kuva: Sanni Kokkoniemi. 

 

 

6. Muu toiminta  

Teimme muistutuksen kaupungille Eerolan kaavasta, jotta arvokas rantaluonto tulisi mahdollisimman hyvin 

turvatuksi kaavan tullessa voimaan. 



Otimme myös kantaa kultakaivossuunnitelmiin Putkilahdella vuoden loppupuolella. Muistutimme alueen 

luontoarvoista joulukuussa. Koko kannanotto on luettavissa Jysyn Internet-sivuilla. 

Seurasimme tuulivoimalasuunnitelmia toiminta-alueella, jotta luontoarvot tulisi mahdollisimman hyvin 

huomioonotetuksi uusiutuvan energian tuotannon suunnittelussa. Esimerkiksi Salolan osayleiskaavaan 

Joutsassa kiinnitettiin huomiota, ja jäätiin odottamaan ympäristövaikutusten arviointia. 

Kaupungin metsätoimenpiteitä seurattiin ja otettiin kantaa. Laajavuoren ja Iso-Urtin metsäalueilla 

kartoitettiin säilytettäviä luontoarvoja Aallokas Oy:n johtavan asiantuntijan Ari Aallon toimesta. Ari Aallon 

johdolla tehtiin retki metsäluonnon kartoitukseen tutustuen Laajavuoreen 27.7. Ari kertoi kahdeksalle 

hengelle tarkemmin kartoituksen tuloksista. 

Laajavuoressa järjestettiin myös kävely paikan päällä halukkaiden päättäjien ja asiaan liittyvien kaupungin 

työntekijöiden kanssa 24.11. Mukana oli 16 keskustelijaa. 

Muuratsalon metsätoimia seurattiin ja kommentoitiin. 

Jyväskylän kaupungin kaavoitukseen perehdyttiin 9.11. webinaarissa. Kaupungilta kaavoitusta 

yhdistyksellemme esittelivät Anne Laita, kaavoitusbiologi, kaavoitusarkkitehti Mari Raekallio 

(kaavoitusarkkitehti, Tammirinteen kaavoittaja) ja Reijo Teivaistenaho (asemakaava-arkkitehti). 

Kuva 5. Laajavuoren metsäsuunnitelmasta keskustelemassa. Kuva: Anne Pennanen. 



Tammirinteen kaavasta käytiin keskustelua paikan päällä kaupungin suunnitteluhenkilöstön kanssa. 

Seitsemän osallistujaa. 

Jysy kommentoi myös Jyväskylän kaupungin hankintaohjeluonnosta, jotta hankinnoissa otettaisiin 

paremmin mukaan luontoarvot. Tarkemmin voi lukea Jysyn Internet-sivuilta 6.11. 

Jysy aloitti vesistöteemavuoden palkkaamalla koordinoijan, joka teki yhteistyötä Keski-Suomen virtavesien 

kunnostuksessa yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi Keljonpuron talkoissa Jyväskylän kaupungin ja 

Joutsan Myllykoskella WWF:n ja Keskon hankkeessa. Tarkemmin koordinoija Sanni Kokkoniemen ajatuksia 

ja kuvauksia voi lukea Jysyn blogista Jysyn sivuilla www.sll.fi/jyvaskyla. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Irti turpeesta -kansalaisaloite oli myös Jysylle tärkeä aloite ja siitä viestittiin 

säännöllisesti jäsenille jäsenkirjeessä sekä sosiaalisessa mediassa. Jäseniä kannustettiin myös osallistumaan 

Laura Rukolan suotanssiteokseen suoluonnon kauneuden puolesta. 

 
Kuva 6.Kuva: SLL, Raisa Kyllikki Ranta 

 

6. Myönnetyt avustukset  

Myönnettiin Luonto-Liiton Keski-Suomen piirille haettu 300e avustus leiritoimintaa varten toimintaa 

vastaan, mutta korona esti leirin järjestämisen, jolloin tukea ei laskutettu. 

Ilmastolakon some-markkinointiin myönnettiin 20 euron tuki, joka myös jäi laskuttamatta. 

 

7. Yhteistyö  



Yhteistyö Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kanssa jatkui edellisten vuosien tapaan. Yhdistys 

maksoi piirin toimitilasta kuluja 10 prosenttia tilan vuokrasta ja sähkökuluista.  

Tiivistimme yhteistyötä Luonto-Liiton Keski-Suomen piirin kanssa toiminnan suunnittelussa.  

Teimme yhteistyötä Jyväskylän ilmastotoimintaryhmän kanssa mm. tiedottamalla ilmastolakoista ja 

osallistumalla ilmastoaiheisten tapahtumien järjestämiseen Jyväskylässä.  

Järjestimme retken yhdessä Melanvilauttajien kanssa. 

Hetteen talkoissa oli mukana myös ELY-keskus. 

Virtavesikunnostuksessa yhteistyötä tehtiin useiden toimijoiden kanssa, esim. WWF. Tarkoituksena on 

jatkaa toimintaa vielä ELY-keskuksen tukemana Saarijärven reitillä.  


