
Suomen luonnonsuojeluliiton 
Jyväskylän seudun yhdistys ry

Jäsenkirje syksy 2022

• Osallistu ja vaikuta allekirjoittamalla kuntalaisaloitteemme!
• Aloitteen sivuille pääset täältä: www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/26977  - Kiitos, että toimit! 

Syksyinen tervehdys kaikille jäsenillemme!

Suomen lajien uhanalaisuusarvion (v.  2019) mukaan uhanalaisista  eliöistä 36 % elää  ensisijaisesti
metsissä  ja  Suomen  luontotyyppien  uhanalaisuusarvion  mukaan  (v.  2018)  76  %  Suomen
metsäluontotyypeistä  on  uhanalaisia.  Kuluneen  kesän  alussa  selvisi  lisäksi,  että  Suomen
maankäyttösektori  on ensimmäistä  kertaa hiilinielun sijaan päästölähde,  mikä on merkittävä uhka
Suomen  ilmastotavoitteiden  saavuttamiselle.  Isona  syynä  näille  ovat  vallitsevat  metsänkäyttötavat
avohakkuineen.

Jyväskylässä  huoli  luontokadon  pahenemisesta  ja  metsäluonnon  tilasta  on  kanavoitunut  myös
kuntalaisaloitteeksi.  Se  esittää,  että  Jyväskylän  kaupunki  arvioi  nykyisen  metsäohjelmansa  ja  sen
toteutuksen:  tukevatko  ne  riittävässä  määrin  voimassa  olevia  normeja,  asukkaiden  toiveita  ja
kestävyyden  arvoja  luonnon  monimuotoisuuden  säilymisen  ja  metsäluonnon  tilan  parantamisen
turvaamiseksi. Jos eivät, kaupungin tulee ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Osallistu ja vaikuta allekirjoittamalla kuntalaisaloitteemme. Pyydäthän myös perheesi, ystäväsi,
työkaverisi  ja  harrastusporukkasi  allekirjoittamaan!  Sinun  ei  tarvitse  olla  jyväskyläläinen
osallistuaksesi  aloitteeseen.  Julkisilla  toimijoilla,  kuten  valtiolla  ja  kunnilla,  on  metsäluonnon
pelastamisessa erityinen vastuu. Jotta suuntamme kääntyisi kohti kestävää, turvallista tulevaisuutta,
tulee meidän vaatia sitä yhdessä.

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

Yhdistyksen puolesta

Hanna Jyske, pj

Hallituksen  seuraavat  kokoukset  järjestetään  20.10.  ja  17.11  klo  17.  Kokoukset  ovat  kaikille
jäsenille  avoimia  tilaisuuksia,  joissa  päätetään  yhdistyksen  toiminnasta.  Ilmoita  halukkuudestasi
osallistua osoitteeseen jyvaskyla@sll.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  tapahtumistamme  ja
toiminnastamme.  Sähköpostirekisterissä  1.11.  mennessä  olevien  kesken  arvomme  upean
Puiden  asukkaat -kirjan  (Keto-Tokoi,  Siitonen;  v.  2021)  ja  kaikkien  osoiterekisterissämme
olevien kesken Monimuotoisuus - lyhyt oppimäärä -kirjan (Kauppinen; v. 2022). 

http://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/26977
mailto:jyvaskyla@sll.fi


TAPAHTUMAKALENTERI

Tiedotamme tapahtumista myös sähköpostitse, verkkosivuillamme sll.fi/jyvaskyla sekä
Facebook-sivullamme (@JYSYsll). Verkkosivuillamme ja Facebookissa välitämme tietoa
myös muusta toiminnastamme (esim. mielipiteet, muistutukset ja valitukset kaavoihin,
luonnonsuojeluvinkit,  merkittävät  teemapäivät,  SLL:n  kampanjat),  joten  niiden
seuraaminen todellakin kannattaa!

la 8.10. Hiljan päivän retki klo 9.30-16
Tervetuloa  perinteiselle  Hiljan  päivän  retkelle!  Muuramen  vanhoihin  metsiin
Kirkkokankaalle ja Tikkamäelle suuntautuvan retken teemana on hiljaisuus luonnossa eli
paikat,  minne  ei  juurikaan  kuulu  ihmistoiminnan  ääniä.  Retkellä  kävellään  noin  6-7
kilometriä ja paluu Jyväskylään tapahtuu noin klo 16. Retki tehdään kimppakyydeillä,
joten  ilmoitathan,  tarvitsetko  kyydin  tai  voitko  tarjota  kyydin  Paikalle  voi  myös
halutessaan pyöräillä tai tulla lähialueelta suoraan Kirkkokankaalle. Kokoontuminen ja
lähtö klo 9.30 Savelan S-Marketin parkkipaikalta. Kirkkokankaan kääntöpaikalle mahtuu
max. 3-4 autoa. Omat eväät mukaan ja sään mukainen vaatetus. Osallistujille ilmoitetaan,
kun retki  on täynnä autojen osalta.  Huonolla säällä retki  peruuntuu.  Ilmoittautumiset
Hannu Laakkoselle  s-posti  :  hane.laakkonen@gmail.com tai  puh.  0452364834 (iltaisin
klo 18-21) 7.10 mennessä.

to 24.11. Yhdistyksen syyskokous Jyväskylän kaupunginkirjaston Unonsalissa klo 17
Kohtuusliikkeen käynnistäminen Keski-Suomessa klo 18-20
Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen jälkeen klo
18  alkaen  keskustelemme  kohtuusliikkeestä:  miten  Keski-Suomi  etenisi  Kohtuuteen?
Tule  kuuntelemaan,  miten  järjestöjen  ja  organisaatioiden  rajat  ylilttävä  yhteistyö  on
sujunut Pohjois-Karjalassa. Kohtuus Vaarassa -liikkeen edustajat kertovat monipuolisesta
ja mielenkiintoisesta toiminnastaan. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.
Lähetämme etälinkin sitä pyytäville sähköpostitse.

    Huom! Tulossa marras-joulukuussa: Suurpedot ja hirvieläimet muuttuvassa Suomessa
Keskustelutilaisuuden  alustajana  Suomen  luonnonsuojeluliiton  suurpetoasiantuntija
Riku Lumiaro. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin. Keskustelutilaisuuden tarkemmat
tiedot tulevat yhdistyksen verkkosivuille sekä lähetetään sähköpostilla jäsenille. 

 
Onko Sinulla idea retkestä tai tapahtumasta, jonka toivoisit järjestettävän, tai aihe, josta toivoisit luentoa tai
webinaaria? Laita meille sähköpostia jyvaskyla@sll.fi niin otamme sinuun yhteyttä. Tuumataan yhdessä!

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
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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