
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Jyväskylän seudun yhdistys ry

Jäsenkirje syksy 2021

Kunnat  ovat  avainasemassa  luonnon  monimuotoisuuden  kadon  pysäyttämisessä,  luonnon
ennallistamisessa sekä ilmastokriisin hillitsemisessä ja  siihen sopeutumisessa.  Tarvitsemme toimia
kaikkialla  kuntien  päätöksenteossa,  kaikissa  yrityksissä  ja  yhteisöissä.  Ekologinen  kestävyys  luo
perustan  kaikelle  muulle,  siksi  se  on  tärkein.  Luonnon  resurssien  kohtuukäyttöön  siirryttäessä
tarvitsemme  niin  luovuutta,  päättäväisyyttä  kuin  rohkeutta  nähdä  muutoksen  tarve  sekä  koko
elonkehän kunnioittamista. Jos haluamme saada aikaan muutosta, voimme tehdä sen, yhdessä!

Luonnonsuojeluyhdistyksemme toiminta-alueen kesä kutsui talkoisiin: oli vesistöjen kunnostamista,
soiden ennallistamista,  vieraslajien torjuntaa sekä perinteiset niittytalkoot.  Kuluvan vuoden aikana
olemme  myös  lausuneet  paikallisesti useista  kaavoista  ja  metsänhoitosuunnitelmista  sekä
valtakunnallisesti  ilmasto-  ja  luonnonsuojelulakiluonnoksista.  Retkillämme  olemme  mm.
havannoineet  luonnon äänimaisemaa sekä tarkkailleet  lintujen muuttoa.  Lisäksi  järjestimme  Miten
suojella  metsäluontoa  -webinaarin  yhteistyössä  Ikimetsän  ystävien  kanssa  ja  jatkoimme  mukana
Suomen luonnonsuojeluliiton Irti turpeesta -kampanjassa.

Entä  nyt,  kun syksy saa? Tekemistä riittää:  ideointia ja  suunnittelua,  viestintää,  kyytijärjestelyjä  ja
retkieväiden  hankintaa,  lausuntojen  laatimista,  valokuvaamista,  asiantuntijoiden  etsimistä
tilaisuuksiin, tilavarauksista huolehtimista, tukitehtäviä webinaareissa, tiedon hakemista ja jakamista.
Yhteydenottoja  jäseniltämme on tullut erityisesti  koskien mm. metsien,  soiden ja vesien tilaa sekä
kaavoitukseen vaikuttamista.

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet mukana työssämme suomalaisen luonnon puolesta. Kiitos,
että toimit! Jos toiminta yhdistyksen tehtävissä kiinnostaa, otathan yhteyttä!

Yhdistyksen puolesta

Hanna Jyske
Puheenjohtaja 

Hallituksen seuraavat kokoukset  järjestetään ti  12.10.  ja  ti  9.11. klo 17. Kokoukset ovat  kaikille
jäsenille  avoimia  tilaisuuksia,  joissa  päätetään  yhdistyksen  toiminnasta.  Ilmoita  halukkuudestasi
osallistua osoitteeseen jyvaskyla@sll.fi tai p. 040 5755 198 / Hanna Jyske, niin saat ajantasaista tietoa
osallistumismahdollisuuksista (kokoontumispaikka ja etäyhteysmahdollisuus). Tervetuloa mukaan!

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

mailto:jyvaskyla@sll.fi


TAPAHTUMAKALENTERI

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

la 23.10. Syvempään luontoyhteyteen! -työpajapäivä Könkkölän tilalla klo 12-18

Työpajapäivä sisältää kaksi työpajaa: Monimuotoinen Minä & Maailma -työpajan ohjaa
yhteisöpedagogi,  permakulttuurikouluttaja  Suvi  Tiihonen,  ja  Henkiin  heräämisen
työpajan  eräopas,  luontoyhteyden  ohjaaja  Osma  Naukkarinen.  Työpajapäivä  on
osallistujille  maksuton.   Lisätietoja:  www.konkkolantila.fi.  Ilmoittautumiset  15.10.
mennessä:  marjut.rautiainen@konkkolantila.fi  . Tapahtuman  järjestävät  yhteistyössä
JYSY ja Green Care-keskus Könkkölä ry:n hallinnoima “Kestokulttuuria kohti  kylillä ja
keskustoissa”  -hanke.  Leader  JyväsRiihi  on  myöntänyt  hankkeelle  rahoitusta  EU:n
maaseuturahastosta.  

ti 23.11. Keski-Suomen virtavesien tila ja tulevaisuus -webinaari klo 15-17.30

Luonnonsuojeluliiton  Keski-Suomen  piiri  järjestää  webinaarin,  jossa  asiantuntijat
kertovat Keski-Suomen virtavesissä olevista nousuesteistä ja virtavesien kunnostuksesta
maakunnassamme.  Ääneen pääsevät  muun muassa edustajat  ELY-keskuksesta,  Keski-
Suomen  vesistönkunnostusverkostosta  sekä  Keski-Suomen  Vesi  ja  ympäristö  ry:stä.
Puhujille on mahdollisuus esittää tilaisuudessa kysymyksiä. Tervetuloa kuulolle kaikki
virtavesiemme  tilasta  kiinnostuneet!  Webinaarista  tehdään  myös  tallenne,  joka  on
katsottavissa jälkeenpäin. Lisätietoa tapahtumasta ja osallistumisohjeet tulevat lokakuun
aikana näkyville osoitteessa www.sll.fi/keski-suomi/tapahtumat.

to 25.11. Yhdistyksen syyskokous klo 17-18

Syyskokouksessa  käsitellään  yhdistyksen  sääntömääräiset  asiat  ja  päätetään  vuoden
2022 toiminnasta. Tilaisuus järjestetään kaupunginkirjaston Minnansalissa. Kokousta on
mahdollista  seurata  myös  etäyhteydellä.  Ilmoittautumiset  24.11.  mennessä:
jyvaskyla@sll.fi, p. 040 5755198 / Hanna Jyske .  

Huom! Syksyn aikana järjestetään mahdollisesti myös muita retkiä nopealla aikataululla. Seuraa 
sähköistä tiedotustamme, niin pysyt ajan tasalla kaikista tapahtumistamme.

Terveiset vieraslajitalkoista!

”Kuluneen kesän aikana suojeltiin luonnon monimuotoisuutta oikein urakalla, kun kaupungin alueilla
järjestettiin  lukuisia  jättipalsamin  kitkentätalkoita.  Talkoot  ovat  osa  Suomen  luonnonsuojeluliiton
koordinoimaa, haitallisten vieraslajien torjuntaan keskittyvää VieKas LIFE -hanketta (2018 – 2023).
Vaikka  alkukesän  helteet  ja  loppukesän  sateet  koettelivat  talkoolaisia,  saatiin  kaupungin  maita
vapautettua  jättipalsamista  taas  muutaman  hehtaarin  verran.  Tänä  vuonna  perustettiin  myös
ensimmäistä  kertaa Soolotalkoot-kohteita,  joissa  kaupunkilaiset  saivat  kitkeä palsamia itsenäisesti.
VieKas  LIFE  lämpimästi  kiittää  kaikkia  talkoisiin  osallistuneita  ja  toivottaa  kaikille  mukavaa
syksynjatkoa!”

Sanni Kokkoniemi
VieKas LIFE -aluekoordinaattori
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Webinaari- tai muita tapahtumatoiveita?
 
Onko  Sinulla  mielessäsi  jokin  luontoon  ja/tai  luonnonsuojeluun  liittyvä  aihe,  josta  haluaisit  tietää
enemmän?  Tai  mahdollisesti  puhuja,  jota  haluaisit  kuulla?  Tai  olet  löytänyt  mielenkiintoisen
retkikohteen,  johon  olisi  mukava  lähteä  pienellä  porukalla?  Lähetä  ehdotuksesi  osoitteeseen
jyvaskyla@sll.fi ja pyrimme toteuttamaan toiveesi mahdollisuuksien mukaan. Kaikki ehdotukset ovat
lämpimästi tervetulleita!

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. 

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!  Lue  lisää  osoitteessa
https://www.sll.fi/jyvaskyla/vapaaehtoiseksi/ ja  tule  mukaan!  Luonnonsuojelussa  tarvitaan  meitä
kaikkia.

Keski-Suomen maakuntastrategia

Luonnos Keski-Suomen maakuntastrategiaksi vuoteen 2050 asti  ja strategian ympäristöselostuksen
luonnos  ovat  lausunnolla  8.10.  asti.   Näistä  voi  käydä  lausumassa  niin  yhdistyksen  kuin
yksityishenkilön ominaisuudessa lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tutustu luonnokseen ja vaikuta!  

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). 
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