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KOHTI  LUONTOVAALEJA!

Kevään eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa määritellään Suomen seuraavien neljän vuoden
ympäristöpolitiikka.  Luonnonsuojeluliitto  haluaa  nostaa  esiin  erityisesti  luontokadon  ja  sen
vaikutukset taloudesta ruokaturvaan. Luontokato ja ilmastokriisi sekä niiden juurisyy ylikulutus on
ratkaistava  samaan  aikaan  ja  tehtävä  se  sosiaalisesti  oikeudenmukaisesti.  On  kirjaimellisesti
elintärkeää, että saatamme kaiken toimintamme luonnon kantokyvyn sisäpuolelle.

Vaaleihin  valmistautuvat  puolueet  yrittävät  kisata,  minkä  puolueen  teema  nousisi  sopivasti
kärkiteemaksi  ja  antaisi  puolueelle  nostetta  ja  ääniä.  Pidämmehän huolen siitä,  että  koko elollista
luontoa ja siinä samalla ihmistä uhkaavat luontokato ja ilmastokriisi eivät jää keskustelujen aiheena
muiden  asioiden  varjoon!  Tarvitaan  vahva  viesti  meiltä  luonnon  elintärkeyden  ymmärtäviltä
kansalaisilta  yhteiskuntamme  rakenteiden  ja  toiminnan  määrätietoisesta  ja  oikeudenmukaisesta
saattamisesta sellaisiksi,  että ainoa maapallomme meitä jaksaa kannatella. Vaikka monesta asiasta
pyritään  sopimaan  Euroopan  tasolla,  on  Suomen  eduskunta  lainsäätäjänä  paljon  vartijana,  kun
puhutaan  luonnonsuojelusta  ja  luontokadon  pysäyttämisestä  maassamme.  EU:sta  on  esitetty
tarkoitushakuisia  uhkakuvia,  mutta  eivät  EU:n  viranomaiset  ole  suomalaista  luontoa  pakolla
suojelemassa.  Hyvätkin  tavoitteet  voivat  kotimaiset  päättäjät  vesittää.  Ruotsissa  otettiin  iso  askel
taaksepäin lakkauttamalla ympäristöministeriö, eli kaikki on mahdollista.

Harvaan  asuttuna  maana  Suomessa  on  luontoa  ehkä  enemmän  jäljellä  kuin  esimerkiksi  Keski-
Euroopassa, mutta siitä ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että meillä olisi oikeus hävittää luontoa.
Lisäksi  elintasomme  on  hankittu  paljolti  aiheuttamalla  luontokatoa  myös  maamme  rajojen
ulkopuolella:  Fossiiliset  polttoaineet,  harvinaiset  metallit,  iso  määrä  eläinten  rehua  ja  monet
ruokapöytämme antimet rasittavat luontoa muualla kuin Suomessa.

Suomen  luonnon  lajikadon  sekä  elinympäristöjen  heikentymisen  syyt  ja  ratkaisut  ovat  valtaosin
kotimaisia. Vastuu on meidän ja meillä on velvollisuus - ja myös iloinen oikeus - suojella meille kaikille
rakasta  suomalaista  luontoa.  Annathan äänesi  tulevissa  vaaleissa  luonnon  puolesta!  Nostakaamme
vahvasti esiin luonnon puolustamisen välttämättömyys – on kysymys siitä, että varmistamme elämää
ylläpitävien järjestelmien toimivuuden. Onko mitään arvokkaampaa ja tärkeämpää?

Yhdistyksen puolesta

Hanna Jyske, pj

Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet mukana työssä suomalaisen luonnon puolesta. 
Lämmin kiitos Sinulle jäsenyydestäsi! Jäsenenä vaikutat. 



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!

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

pe 3.3. Pöllöretki 1 klo 20 alkaen
Tervetuloa kevään ensimmäiselle pöllöretkelle! Retken kohteena on Toivakan seutu, joka
on yhdistyksen uutta toiminta-aluetta. Retki kesto on n. 4-5 tuntia ja mukaan kannattaa
ottaa lämmintä vaatetta. Retki tehdään omilla autoilla. Ilmoitathan, voitko tarjota kyytiä
tai tarvitsetko kyydin (huom. max. 3-4 autoa). Kokoontuminen ja lähtö klo 20.00 Savelan
S-Marketin  parkkipaikalta.  Huonon  sään  osuessa  kohdalle  varailta  lauantaina  4.3.
Ilmoittautumiset 2.3. mennessä Hannu Laakkoselle: p. 045 236 4834 (iltaisin), s-posti
hane.laakkonen@gmail.com.

pe 10.3. Pöllöretki 2 klo 20 alkaen
Tervetuloa  kevään  toiselle  pöllöretkelle!  Kohteena  mahdollisesti  Konneveden  suunta,
mutta kohde tarkentuu lähempänä ajankohtaa. Retken kesto on n. 4-5 tuntia ja mukaan
kannattaa  ottaa  lämmintä  vaatetta.  Retki  tehdään  omilla  autoilla.  Ilmoitathan,  voitko
tarjota kyytiä tai tarvitsetko kyydin (huom. max 3-4 autoa). Kokoontuminen ja lähtö klo
20.00  Savelan  S-Marketin  parkkipaikalta.  Huonon  sään  osuessa  kohdalle  varailta
lauantaina 11.3.  Ilmoittautumiset  9.3  mennessä  Hannu  Laakkoselle:  p.  045 236 4834
(iltaisin), s-posti hane.laakkonen@gmail.com

la 18.3. Luontomarssi
Ennen  kevään  eduskuntavaaleja  järjestetään  eri  puolilla  Suomea  Luontomarssi.
Eduskuntavaalit  järjestetään  2.4.  Niitä  ennen  on  kriittinen  aika  vaikuttaa  metsien  ja
luonnon puolesta. Viime eduskuntavaaleista tehtiin yhdessä ilmastovaalit vapaaehtoisten
vaikuttavan  panoksen  avulla.  Nyt  haluamme  nostaa  metsiensuojelun,  luontokadon
pysäyttämisen  ja  hiilinielujen  ja  -varastojen  turvaamisen  ehdokkaiden  asialistan
kärkeen.  Seuraathan  tapahtumailmoittelua  ja  tule  mukaan  Jyväskylän  Luontomarssi
-tapahtumaan!

ti 28.3. Yhdistyksen kevätkokous klo 17-18 Jyväskylän kaupunginkirjastolla
  Kevätkokouksessa  käsitellään  yhdistyksen  sääntömääräiset  asiat.  Kokousta  on

mahdollista seurata myös etäyhteydellä. Etäyhteyslinkin saat ilmoittautumalla: 
jyvaskyla@sll.fi. 

to 30.3. Metsäteemainen yleisötilaisuus klo 17.30 alkaen Jyväskylän kaupunginkirjastolla
Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin kevätkokouksen jälkeen järjestetään
metsäteemainen yleisötilaisuus kaupunginkirjaston monitoimitilassa ja etäyhteydellä klo
17.30 alkaen. Alustaja varmistuu myöhemmin. 

mailto:hane.laakkonen@gmail.com
mailto:jyvaskyla@sll.fi


la 6.5. Keväinen linturetki klo 9 alkaen
Tervetuloa  mukaan  keväiselle  linturetkelle!  Linturetken  kohteina  ovat  Jyväskylän
Tervajärvi, Kuukasojanaukea ja sen lähiympäristö sekä Laukaan Vuontee. Mukaan omat
eväät ja sään mukainen vaatetus. Paluu Jyväskylään iltapäivällä klo 16 mennessä. Retki
tehdään  omilla  autoilla.  Ilmoitathan,  voitko  tarjota  kyydin  tai  tarvitsetko  kyydin.
Kokoontuminen ja lähtö klo 9 Savelan S-Marketin parkkipaikalta. Huonon sään osuessa
kohdalle varapäivä sunnuntai 7.5. Ilmoittautumiset Hannu Laakkoselle 5.5 mennessä: p.
045 236 4834 (iltaisin), s-posti hane.laakkonen@gmail.com.

Pe 9.6. Yölaulajaretki klo 23 alkaen
Lähde  kuuntelemaan  yölaulajia!  Retkellä  kierrellään  Kuokkalan  alueella  yölaulajia
kuunnellen.  Sään  mukainen  varustus,  kannattaa  ottaa  tarvittaessa  myös  lämmintä
vaatetta  mukaan.  Retken  kesto  on  n.  2  tuntia.  Retki  tehdään  polkupyörillä.
Kokoontuminen  Survo-Korpelan  parkkipaikalla  klo  23.  Huonon  sään  sattuessa
varailtoina  lauantai  10.6,  perjantai  16.6  ja  lauantai  17.6.  Ilmoittautumiset  Hannu
Laakkoselle  8.6.  mennessä:  p.  045  236  4834  (iltaisin),  s-posti
hane.laakkonen@gmail.com. Tervetuloa mukaan!

    
Huom. Kevään  ja  kesän  aikana  järjestetään  mahdollisesti  myös  muita  tapahtumia  nopeallakin
aikataululla, kuten helatorstairetki ja Luonnonkukkien päivän retki sekä erilaiset talkoot. Tiedotamme
retkistä myöhemmin, kun ajankohdat ja asiantuntijaoppaat varmistuvat.

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.

Kannustamme  aktiiviseen  luonnonsuojelutoimintaan  kaikkialla  toimialueellamme!  Pyrimme
tarvittaessa  tukemaan  jäsenten  omaa  luonnonsuojelutoimintaa,  esim.  erilaisia  tapahtumia,  sekä
vaikkapa kaavoituksen ja maankäytön seurantaa. Yhteydessä voit olla sähköpostilla jyvaskyla@sll.fi tai
puhelimitse. 

JYSYn hallitus 2023:  pj.  Hanna Jyske (hannajy@gmail.com, 040 5755198); vpj.  Heikki Susiluoma
(heikki.susiluoma@ekoportti.fi,  040 5504944);  Anne Pennanen (anne.m.pennanen@gmail.com,  041
5477202);  Hannu  Laakkonen  (hane.laakkonen@gmail.com,  045  236  4834);  Pentti  Mattila
(pentti.mattila@iki.fi, 0403446739) Petri Kuustie(petri.kuustie1@gmail.com, 050 9176021) ja Eerika
Häyrinen  (eerika.hayrinen@gmail.com).  Varajäsenet:  Ulla  Sinikka  Sihvonen
(sinikka.sihvonen2@gmail.com, 040 718 8093); Marjut Rautiainen (marjut.rautiainen@outlook.com,
050  3703880),  Heta  Kopra  (heta.kopra@outlook.com,  040  5095079),  Arja  Seppälä
(arja.seppala@gloriajkl.fi). 

Hallituksen  seuraavat  kokoukset  järjestetään 14.3.,  18.4.  ja  8.6. klo  17.  Kokoukset  ovat  kaikille
jäsenille  avoimia  tilaisuuksia,  joissa  päätetään  yhdistyksen  toiminnasta.  Ilmoita  halukkuudestasi
osallistua osoitteeseen jyvaskyla@sll.fi, niin saat ajantasaista tietoa osallistumismahdollisuuksista. 
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