
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Jyväskylän seudun yhdistys ry

Jäsenkirje kevät 2022
Alkuvuoden tervehdys kaikille jäsenille!

Vuosi käynnistyi vauhdikkaasti: 14.1. järjestimme yhdessä Putkilahden kyläseuran kanssa webinaarin
malminetsinnän vaikutuksista Jyväskylän ja Luhangan kuntapäättäjille. Suomen luonnonsuojeluliiton
kaivosasioiden  asiantuntija  Jari  Natusen  esitys  oli  erinomainen  alustus  keskustelulle.
Malminetsintäyhtiö Mawson ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta, mutta koska Tukes ei vahvistanut asiaa
kirjallisesti,  JYSY  oli  mukana  valittamassa  hankkeesta.  Ongelmia  esiintyy  kaivoshankkeissa  jo
malminetsintävaiheessa  ja  niihin  kannattaa  puuttua  mahdollisimman  ajoissa.  Tarve  kaivoksille  ja
niiden sijainti on pohdittava tarkkaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton vuoden 2022 pääteemat, ilmastokriisi, luontokato ja kaivokset, näkyvät
myös  JYSYn  toiminnassa.  Ilmastokriisin  vaikutukset  ovat  jo  täällä,  niitä  on  havaittavissa  lähes
kaikkialla. Monimuotoisen luonnon turvaaminen on äärimmäisen tärkeää, sillä monimuotoinen luonto
kestää  paremmin  kuumenevan  ilmaston  tuomat  haasteet  ja  takaa  myös  ihmisten  hyvinvoinnin.
Ilmastokriisi ja luontokato on ratkaistava käsi kädessä, ja uusiutuviin on siirryttävä ilman luontokadon
pahenemista.  Osana  Luontokato-kampanjaa  haastamme  poliitikot,  yritykset  ja  kansalaiset  mukaan
pysäyttämään suomalaisen luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Suomen luonnon lajikadon syyt ja
ratkaisut ovat valtaosin kotimaisia. Vastuu on siis meidän. Luontokato on muutettava luontoteoiksi! 

Suomen  luonnonsuojeluliiton  jäsenenä  olet  mukana  työssä  suomalaisen  luonnon  puolesta.
Kiitos, että olet jäsen ja vaikutat!

Toivotamme  myös  tervetulleiksi  Jyväskylän  seudun  yhdistykseen  Korpilahden  ja  Toivakan  alueen
jäsenet.  Kannustamme  aktiiviseen  luonnonsuojelutoimintaan  kaikkialla  toimialueellamme!  Otathan
toimintaa  järjestettäessä  tai  vaikkapa  kaavoitusta  tai  muita  hankkeita  seuratessa  yhteyttä  esimerkiksi
sähköpostilla osoitteeseen jyvaskyla@sll.fi.

Yhdistyksen puolesta
Hanna Jyske, pj

Hallituksen seuraavat kokoukset järjestetään to 17.2., ke 16.3., to 21.4. ja to 9.6. klo 17. Kokoukset
ovat  kaikille  jäsenille  avoimia  tilaisuuksia,  joissa  päätetään  yhdistyksen  toiminnasta.  Ilmoita
halukkuudestasi  osallistua  osoitteeseen  jyvaskyla@sll.fi,  niin  saat  ajantasaista  tietoa
osallistumismahdollisuuksista. Olet lämpimästi tervetullut!

HUOM!  Ilmoita  sähköpostiosoitteesi ja  sen  muutokset  sihteeri  Anne  Pennaselle:
anne.m.pennanen@gmail.com.  Näin  saat  sähköpostitse  ajantasaista  tietoa  tapahtumistamme  ja
toiminnastamme.
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TAPAHTUMAKALENTERI

Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse, verkkosivuillamme sll.fi/jyvaskyla sekä
Facebook-sivullamme (@JYSYsll).

ke 23.2. Hyvinvointia luonnolle ja luonnosta -webinaari klo 18-19.30
Varmasti jokainen meistä on kuullut luonnon hyvinvointivaikutuksista. Harvemmin on
selitetty, miksi luonnossa oleminen vaikuttaa meihin ihmisiin monin tavoin positiivisesti.
Miten hyvinvointivaikutuksia saadaan ja millaisessa ympäristössä? Minkälaista yhteyttä
ihmisen ja luonnon hyvinvoinnilla on? Aiheesta kertoo FT, biologi, luonto-ohjaaja Sirkka
Heinimaa.  Ilmoittautumiset  verkossa  tapahtumasivun  kautta:  www.sll.fi/jyvaskyla.
Lähetämme etäyhteyslinkin ilmoittautuneille.  Tapahtuman järjestävät yhteistyössä JYSY
ja  Laukaan  Seudun  Luonto. Lämpimästi  tervetuloa  mukaan!  Lisätietoja:  Hanna  Jyske,
p. 040 5755 198, jyvaskyla@sll.fi.  

ke 23.3. Luonnonmetsätyöryhmän esitys klo 17.30 alkaen
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiri ry:n kevätkokouksen jälkeen pidetään
kaikille  avoin  esitys  ja  keskustelu  Luonnonmetsätyöryhmän  kartoitustyöstä  Keski-
Suomessa  ja  sen  tuloksista.  Luonnonmetsätyöryhmä  kartoittaa  Koneen  säätiön
rahoituksella  Suomen  valtion  mailta  arvokkaita,  mutta  suojelemattomia  metsäalueita.
Aiheesta kertomassa ovat kartoittajat ja työryhmän jäsenet Ari Aalto ja Risto Sulkava.
Esitys sekä keskustelu pidetään etäyhteydellä, kesto yhteensä n. 1,5 tuntia.  Lisätietoja
piirin verkkosivuilta: sll.fi/keski-suomi/tapahtumat. 

to 24.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 17-18 ja liito-oravaesitys klo 18.15 alkaen 
Kevätkokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Tilaisuus järjestetään
kaupunginkirjaston Minnansalissa. Kokousta on mahdollista seurata myös etäyhteydellä.
Etäyhteyslinkin  saat  ilmoittautumalla:  jyvaskyla@sll.fi.  Kokouksen  jälkeen  klo  18.15
alkaen  vieraanamme  on  etäyhteydellä  liito-orava-asiantuntija  Ari  Jäntti.  Voit  tulla
seuraamaan  etäyhteydellä  pidettävää  esitystä  Minnansaliin  tai  seurata  sitä  etänä.
Esityksen  etäyhteyslinkki  ilmoitetaan  myöhemmin  verkkosivuillamme  sekä
Facebookissa. 

la 26.3. Liito-oravaretki klo 12-15
Liito-oravaretki  Köhniön  Köyhänojan  ympäristössä.  Kokoontuminen  ja  lähtö
Köhniöjärven uimarannalta  klo  12.  Retken kesto  n.  2-3 tuntia.  Oppaana toimii  Anne-
Marie Korkealehto. Huonon sään osuessa kohdalle varapäivänä toimii sunnuntai 27.3. ja 
sama  aika.  Retki  toteutetaan  vallitsevien  koronaohjeistusten  mukaan,  mahdollisesti
myös  etäretkimahdollisuus.  Ilmoittautumiset:  Hannu  Laakkonen,  p.  045  236  4834,
hane.laakkonen@gmail.com. 

ti 19.4. Kirjailijavierailu  
Juha Kauppinen: Heräämisiä  klo 17.30-19.30
Heräämisiä-esitys  perustuu  toimittaja,  biologi  Juha  Kauppisen  syyskuussa  2021
julkaistuun kirjaan Heräämisiä – kuinka minusta tuli luonnonsuojelija. Kirjassa limittyvät
luonnonsuojelun  historia,  kymmenet  haastattelut  ja  omakohtainen  kasvutarina.
Kauppinen  pohtii konkreettisesti  myös  sitä,  kuinka  nykyinen  talousjärjestelmä  tekee
luonnon  suojelemisesta  ja  ilmastokriisin  ratkaisemisesta  vaikeaa.
Esityksen  jälkeen  on  varattu  aikaa  keskustelulle.  Tilaisuus  järjestetään
kaupunginkirjaston  Minnansalissa.  Tapahtuman  järjestää  kanssamme  Luonto-Liiton
Keski-Suomen piiri sekä Green Care -keskus Könkkölä ry:n hallinnoima Kestokulttuuria
kohti kylillä ja keskustoissa -hanke.
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to 28.4. Lintujen kevätmuutto -retki klo 18-20.30
Lähdemme  seuraamaan  lintujen  kevätmuuttoa  Hämeenlahden,  Äijälänrannan  ja
Pitkäruohon  lintutorneille.  Kokoontuminen  ja  lähtö  klo  18  Survo-Korpelan
parkkipaikalta.  Retki tehdään pyörillä.  Retken kesto n.  2 -  2,5 tuntia.  Oppaana Hannu
Laakkonen. Varailta huonon sään osuessa kohdalle tiistai 3.5, sama aika ja paikka. Retki
toteutetaan  vallitsevien  koronaohjeistusten  mukaan,  mahdollisesti  myös
etäretkimahdollisuus.  Ilmoittautumiset:  Hannu  Laakkonen,  p.  045  236  4834,
hane.laakkonen@gmail.com. 

pe 3.6. Yölaulajaretki klo 23-02
Retki tehdään pyörillä Kuokkalan ympäristössä. Kokoontuminen ja lähtö klo 23 Survo-
Korpelan  parkkipaikalta.  Retken  kesto  n.  2-3  tuntia.  Oppaana  Hannu  Laakkonen.
Varayöt huonon sään varalta lauantai 4.6, perjantai 10.6 ja lauantai 11.6. Sama aika ja
paikka.  Retki toteutetaan vallitsevien koronaohjeistusten mukaan, mahdollisesti myös
etäretkimahdollisuus.  Ilmoittautumiset:  Hannu  Laakkonen,  p.  045  236  4834,
hane.laakkonen@gmail.com. 

    Huom! Kevään  aikana  järjestetään  mahdollisesti  myös  muita  retkiä  nopealla  aikataululla.
Tulossa  esimerkiksi  helatorstairetki,  Luonnonkukkien  päivän  retki  sekä  retki
Toivakkaan,  jossa  kohteina  mm.  Pentti  Linkolan  muistometsä.  Tiedotamme  retkistä
myöhemmin,  kun  ajankohdat  ja  asiantuntijaoppaat  varmistuvat. Myös  mahdollisista
suon ennallistustalkoista elo-syyskuussa kerromme erikseen. 

 
Virtavesivinkki!
Keski-Suomen  piiri  järjesti  23.11.2021  webinaarin,  jossa  käsiteltiin  Keski-Suomen  virtavesien
nykytilaa,  nousuesteitä,  kunnostuksia  ja  lähitulevaisuuden  näkymiä.  Webinaari  oli  osa  Suomen
luonnonsuojeluliiton  virtavesiteemavuotta. Puhujina tilaisuudessa oli  neljä virtavesien asiantuntijaa
Keski-Suomesta.  Tilaisuuden  tallenne  ja  materiaalit  löytyvät  Suomen  luonnonsuojeluliiton  Keski-
Suomen piirin verkkosivuilta sll.fi/keski-suomi. 

Haluaisitko Sinä toimia vapaaehtoisena JYSYssä?
Vapaaehtoisena  voit  toimia  monenlaisissa  mielenkiintoisissa  tehtävissä:  voit  esimerkiksi  osallistua
talkoisiin,  suunnitella  ja  järjestää  retkiä  ja  erilaisia  tilaisuuksia,  valokuvata,  kirjoittaa,  somettaa,
osallistua lausuntoihin tai ideoida jotain täysin omaa! Vapaaehtoisia kaivataan etenkin kaavoituksen
seurantaan ja metsänvarjelijoihin. Lue lisää osoitteessa www.sll.fi/jyvaskyla/vapaaehtoiseksi/ ja tule
mukaan! Luonnonsuojelussa tarvitaan meitä kaikkia.

JYSYn hallitus 2022:  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);  Pentti  Mattila
(pentti.mattila(at)iki.fi,  0403446739)  Petri  Kuustie(petri.kuustie1(at)gmail.com,  050  9176021)   ja
Eerika  Häyrinen  (eerika.hayrinen(at)gmail.com);  varajäsenet:  Ulla  Sinikka  Sihvonen
(sinikka.sihvonen2(at)gmail.com, 040 718 8093); Kaisa Tervonen (kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050
5942478);  Marjut  Rautiainen  (marjut.rautiainen(at)outlook.com,  050  3703880),  Heta  Kopra
(heta.kopra(at)outlook.com, 040 5095079).
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