TOIMINTAKERTOMUS

Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda
JAPA ry
1.1. – 31.12.2006

JAPA ry

TOIMINTAKERTOMUS 2006

2

TOIMINTAKERTOMUS 2006
SISÄLTÖ

.

.

.

.

2

1.

JAPA ry

.

.

.

.

3

2.

TALOUSKATSAUS

.

.

.

3

3.

YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2006
3.1 Hallitus .
.
.
3.3 Sääntömääräiset kokoukset
.
3.4 Paikallisagendatomisto
.
.

.
.
.
.

4
4
5
5

4.

YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
4.1 Yleinen tiedottaminen
.
.
4.2 Jäsentiedotteet
.
.
.
5.2 Opaskirja Kestävän kehityksen jäljillä.
.

6
6
6
6

5.

YHDISTYKSEN KAMPANJAT JA KILPAILUT
5.1 Jyväsjärven rantojen puhdistustalkoot
5.2 Kampanja jättiukonputken hävittämiseksi
5.3 Pujonnyhtämiskilpailu
.

.
.
.
.

6
7
7
7

6.

HANKKEET
.
.
6.1 ASKELMA –hanke .
.
6.2 Jäteneuvojat asuinalueille –hanke .
6.3 Ilmastonmuutoksen tiedotus-hanke

.
.
.

7
7
7
8

7.

JAPA OSALLISENA JYVÄSKYLÄN TAPAHTUMISSA
7.1 Liikkujan viikko ja autoton päivä .
.
7.2 Monikansallinen elonkorjuujuhla .
.
7.3 Jyväskylän Liikkuva Suomi toimipiste
.

8
8
8
8

8.

JAPA ry:n YHTEISÖEDUSTUKSET

8

9.

KAKSI YMPÄRISTÖPALKINTOA.

10.

YHTEENVETO

.

.

.

9
9

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5

JAPA ry

1.

3

TOIMINTAKERTOMUS 2006

JAPA ry
Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda, JAPA ry, on perustettu keväällä 2001. Jyväskylän Paikallisagendatoimisto avattiin syyskuun 1. päivänä 2001 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ympäristöviraston kanssa. Kulunut vuosi oli yhdistyksen viides toimintavuosi.
Jyväskylän kaupungissa toimii noin 30 asukasyhdistystä, jotka ovat JAPA ry:n perustajajäseniä. Toimintavuonna jäsenmaksun maksoi 12 asukasyhdistystä. Kannatusjäseniä
oli yksi. JAPAssa valitun toimintastrategian vuoksi (jäsenistö osa laajempaa kohderyhmää) yhdistyksen jäsenmäärä ei kuvaa toiminnan intensiteettiä eikä toiminnan tavoittavuutta.
Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry:n toiminta-ajatus on aikaansaada Jyväskylään YK:n ympäristö –ja kehityskonferenssin suosittelema asukkaiden kestävän
kehityksen paikallistason toimintaohjelma ja toteuttaa sitä käytännössä eri toimijoiden
välisenä yhteistyönä.
Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhdyssiteenä kaupungin asukkaiden, kaupungin viranomaisten, luottamushenkilöiden, sekä toiminnalleen tarpeellisten sidosryhmien välillä. Asukaslähtöisyys on avainasemassa.
JAPA ry järjestää paikallisia neuvottelu-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin ja kampanjoihin. Tiedotamme aktiivisesti paikallisagendatoiminnasta esitteillä, julkaisuilla ja kotisivuilla.
Yhdistyksen hallitus laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja arvion taloudesta, jonka
yhdistyksen syyskokous hyväksyy loka-marraskuussa. Toimintakertomus ja tilikertomus esitetään vuosikokoukselle helmi-maaliskuussa. Yhdistyksen toimintasuunnitelma,
talousarvio, toimintakertomus ja tilikertomus toimitetaan Jyväskylän kaupungin keskushallinnolle sekä yhdyskuntatoimen ympäristöosastolle.

2.

TALOUSKATSAUS
JAPA ry sai Jyväskylän kaupungilta perustoimintaansa ja osarahoituksina eri hankkeita
varten yhteensä 25 128 euroa. Ympäristökeskus osallistui hankkeisiin 10 280 eurolla,
Keski-Suomen TE-keskus 8 112 eurolla ja KTM 7 000 eurolla.
JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 57 762 euroa ja tuloslaskelma 1.1.– 31.12.2006 osoittaa 8 227 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 13 284 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitetietoina.
JAPA ry toteutti toimintavuonna kolmea kestävän kehityksen edistämiseen tarkoitettua
hanketta, joista kaksi saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Keke Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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hankkeitten rahaliikenne hallinnoitiin kirjanpidossa omiin kustannuspaikkoihin
JAPA ry:n tilintarkastajina toimivat Asko Hiltunen ja Aila Blom, Varatilintarkastajina
toimivat Veli-Heikki Lämsä ja Mirjam Kilpi.

3.

YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2006
3.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi – kymmenen muuta jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Koskinen Lutakon asukasyhdistys ry:stä. Seuraavassa on lueteltuna hallituksen jäsenet.
Kertomusvuonna hallituksen varapuheenjohtajana toimi Elina Linnove, sihteerinä ja rahastonhoitajana toiminnanjohtaja Kari Lehtinen. Yhdistyksen nimen kirjoittivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

HALLITUS v. 2006
Jäsen
Koskinen Sari
puheenjohtaja
Linnove Elina
varapuheenjohtaja
Lampinen Ari
jäsen
Alm Esko
jäsen
Kolehmainen Marika
jäsen
Vuolio-Vallenius Tuula
jäsen
Laurila Leena
jäsen
Rutanen Ville
jäsen
Yrjönen Päivi
jäsen

Edustus
Lutakon asukasyhdistys ry
Yläkaupungin asuinalue
Ydinkeskustan asuinalue
Ydinkeskustan asuinalue (27.3.lähtien)
Kortepohjan asuinalue (pyytänyt eroa hallituksesta 4.9.2006)
Kuokkalan asuinalue
Keltinmäen asukasyhdistys ry
Kuokkalan asukkaat ry
Yläkaupungin asukasyhdistys ry. (pyytänyt eron
hallituksen ja yhdistyksen jäsenyydestä 2.3.2006)

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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ASIANTUNTIJAT
Frilander Niilo

ympäristöjohtaja

Jyväskylän kaupungin ympäristöosasto

Hallitus piti vuoden 2006 aikana 8 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä kokousasioita oli yhteensä 124. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti paikallisagendatoimistossa.
3.2 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2006 Keski-Suomen museossa. Tilaisuuden alussa museolehtori Tuula Vuolio-Vallenius esitteli Keski-Suomen museon toimintaa. Tämän jälkeen kehitysjohtaja Sakari Möttönen kertoi hankkeesta: Kunta ja kolmas
sektori – kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen.
Vuosikokoukseen osallistui 19 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuulikki
Väliniemi ja sihteerinä Kari Lehtinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Marika Kolehmainen ja Erkki Nyrhinen. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä toimintavuodelta.
Järjestön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 9.11.2006 Keski-Suomen museolla.
Aluksi toiminnanjohtaja Kari Lehtinen esitti yhteenvetoa yhdistyksen toiminnasta kuluneiden viiden vuoden ajalta ja kertoi Ympäristöjohtamisen yhdistyksen JAPA ry:lle
myöntämästä ympäristöpalkinnosta.
Syyskokoukseen osallistui 13 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Kari Åström ja sihteerinä Kari Lehtinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Eini Tuupainen ja Ville Rutanen.
Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2007. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Koskinen. Hallituksen jäseniksi
vuodelle 2007 valittiin Esko Alm, Elina Linnove, Pirjo Jämsén-Ahonen, Tuula VuolioVallenius, Leena Laurila, Ville Rutanen, Kati-Eerika Timperi ja Eini Tuupainen.

3.3. Paikallisagenda-toimisto
JAPA ry:n toimitila sijaitsi kertomusvuonna osoitteessa Kilpisenkatu 8, 40100 Jyväskylä. Valtiontalossa sijaitsevaa toimitilaa kutsuttiin paikallisagendatoimistoksi ja se oli
avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00. Toimintavuonna toimistossa työskenteli neljä työntekijää ja työharjoittelija. Työntekijät vastasivat hankkeitten koordinoinnista, tiedottamisesta ja toimistopalveluista.
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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Toimihenkilöt vuonna 2006:

4.

Nimi

Tehtävä

Aika

Kari Lehtinen

toiminnanjohtaja

1.1. – 31.12.2006

Kati-Erika Timperi

koordinaattori

1.1 – 28.2.2006 ja 2.5. –
31.10.2006

Anne Juko

työharjoittelija
toimistosihteeri

1.1. – 28.2.2006
15.3.-31.12.2006

YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
4.1 Yleinen tiedottaminen
Järjestö tiedotti toiminnastaan Internetissä, asukaslehdissä, päivälehdissä, paikallisradiossa ja TV:ssä. Lisäksi julkaistiin media- ja jäsentiedotteita sekä esitteitä ja raportteja.
Erilaisista tapahtumista annettiin haasteluja Radio Jyväskylään, Keski-Suomen Radioon
ja TV2 Keski-Suomen uutisiin.
4.2 Jäsentiedotteet
Jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä 3. Jäsentiedotteet toimitettiin kaikille asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostina. Lisäksi jäsentiedote toimitettiin
yhteistyötahoille niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen kotisivuille.
4.3 Opaskirja Kestävän kehityksen jäljillä
Kestävän kehityksen jäljillä –kirjasen valmistelutyö aloitettiin vuoden 2005 lopulla ja
se julkaistiin keväällä 2006. Kirjan tarkoitus on kuvata, miten ekologista, kulttuurista,
sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä voidaan edistää ja on edistetty Jyväskylän
seudulla. Julkaisun mahdollisti Jyväsriihen rahoittama kaupungin ja sitä ympäröivän
maaseudun yhteistyötä kehittänyt ASKELMA-hanke.

5.

YHDISTYKSEN KAMPANJAT JA KILPAILUT

5.1 Asuinalueiden siivoustalkoot
JAPA ry järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa jokavuotisen Jyväsjärven
rantojen puhdistustalkoot neljännen kerran.
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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Tavoitteena oli siistiä Jyväsjärven ympäristö, edistää asukkaiden sosiaalista yhteistoimintaa ja parantaa rantaraitin viihtyisyyttä. Talkoissa oli neljä yhteyspistettä: Kuokkalan Ainola, Halssilan uimaranta, Lutakon
Vaneritoritie ja Mattilanniemi. Puhdistustalkoot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän
asukasyhdistysten, ympäristöviraston ja katu- ja puisto-osaston sekä ALTEK:n kanssa.
Tapahtuma keräsi runsaasti vapaaehtoisia talkoolaisia.
5.2 Kampanja jättiukonputken hävittämiseksi
JAPA ry käynnisti yhteistyössä katu- ja puisto-osaston kanssa kesällä 2004 kampanjan
jättiukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Asukkaat ilmoittivat n. 300 havaintoa kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla agendatoimistoon. Kampanja jatkui toimintavuonna aktiivisesti.
5.3 Pujonnyhtämiskilpailu
JAPA ry käynnisti neljännen kerran jo perinteeksi käyneen Jyväskylän Pujonnyhtämiskilpailun, johon ilmoittautui seitsemän joukkuetta. Tarkoitus oli leikkimielisen kilpailun
avulla vähentää pujon kasvua ja sen aiheuttamia allergisia oireita sekä edistää asukkaiden sosiaalista yhteistoimintaa. Pujoa kerättiin yli 1 200 kiloa yleisiltä alueilta kuten
bussipysäkkien luota sekä lasten leikkipaikkojen ja koulujen läheisyydestä. Kolme parasta yhteisöä palkittiin rahapalkinnolla.

6.

HANKKEET
6.1 ASKELMA –hanke
JyväsRiihi ry:n tukema ASKELMA – maaseudun kehittämishanke käynnistyi vuonna
2004. Tavoitteena oli kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen lisääminen kestävän
kehityksen keinoin. Hankkeessa järjestettiin lukuisia asukastilaisuuksia hankekunnissa
ja se aktivoi maaseutukylien toimintaa kestävällä tavalla. Hanke päättyi helmikuussa
2006. Hankkeesta lisätietoja kotisivuilta www.jyvaskyla.fi/japa.
6.2 Jäteneuvojat asuinalueille -hanke
Jäteneuvojat asuinalueille –hanke hyväksyttiin loppuvuodesta 2005 Keski-Suomen yhteistyöasiakirjaan. Hanke käynnistyi toukokuussa 2006. Paikallisen kaksivuotisen
hankkeen tavoitteena on yhdyskuntajätteen määrän vähentäminen. Hankkeen yhteistyökumppani on Jyväskylän kaupunki, joka rahoittaa hanketta yhdessä Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hanke työllistää kaksi koordinaattoria.
Jäteneuvojat asuinalueille-hankkeessa järjestettiin toimintakaudella yleisöseminaari ja
valmisteltiin hankkeen keskeiseksi toimintatavaksi määriteltyjä koulutusjaksoja.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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6.3 Ilmastonmuutoksen tiedotushanke

Jyväskylän ilmastokampanjaan kuului monenlaista tiedottamista ilmastonmuutoksesta
ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen. Kampanjan myötä pyritään lisäämään jyväskyläläisten tietoisuutta omasta energiankulutuksestaan ja sen vaikutuksista ilmastoon ja ympäristöömme
Kampanjaa Jyväskylässä toteuttivat Keski-Suomen ympäristökeskus, Tulevaisuuden
Voima ry ja JAPA ry. monien muiden tahojen kanssa. Jyväskylän kampanja oli osa valtakunnallista KTM:n rahoittamaa ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaa.

7.

JAPA OSALLISENA JYVÄSKYLÄN TAPAHTUMISSA
7.1 Liikkujan viikko ja Autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin Jyväskylässä 16.-22.9.2006. Tänä vuonna
JAPA ry oli tapahtuman koordinoija. Autoton päivä pidettiin tänä vuonna Aren aukiolla
ja se keräsi n. 130 asiasta kiinnostunutta. Liikkujan viikon ja autottoman päivän suunnittelussa olivat mukana mm. Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän elävä kaupunkikeskusta, Vihreä liitto, Poliisi, Jyväskylä Innovation Oy ja Liikenneturva.
7.2 Monikansallinen elonkorjuujuhla
Yhdistys esittäytyi Kuokkalassa Korpelan kartanon tilalla 27.8.2007 järjestetyssä Monikansallisessa Sadonkorjuujuhlassa. Tapahtumaa koordinoi Virma-projekti. JAPA oli
mukana tapahtuman suunnittelutyöryhmässä yhdessä Jyväskylän kaupungin tonttiosaston, Kuokkalan asukkaat ry:n ja 4H-yhdistyksen kanssa.
7.3 Jyväskylän Liikkuva Suomi -toimipiste
Paikallisagendatoimistoon perustettiin Jyväskylän Liikkuva Suomi toimipiste. Toimipisteessä markkinoitiin kahta liikenne- ja viestintäministeriön rahoittamaa valtakunnalliseen Liikkuva Suomi -työohjelmaan kuuluvaa hanketta. Toimipiste liittyi myös Liikkuva Suomi ja Autoton päivä tapahtumiin.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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JAPA ry:n yhteisöedustukset
- JyväsRiihi ry (hallituksessa)
- Jyvässeudun 4h –yhdistys (hallituksessa)
- Keski-Suomen Kylät ry (hallituksessa)
- KEKSU –hanke (valtakunnallisen ohjausryhmän jäsen)
- Jyväskylän kaupungin metsäsuunnittelu (ohjausryhmän jäsen)
- Teollisen ekologian foorumi (mukana foorumissa)
- Sivistystoimenjohtajan asettama työryhmä (työryhmän jäsen / sihteeri)
- Jyväskylän asukasyhdistykset (JAPA hallituksen jäsenet)
- Jyväskylän kaupungin yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa (työryhmän
jäsen)
- Alueellisen ympäristökasvatuksen työryhmä (työryhmän jäsen)
- Jyväskylä seura (hallituksen jäsenyys, asukas- ja kotiseututyö)

9.

KAKSI YMPÄRISTÖPALKINTOA
Ympäristöjohtamisen yhdistys myönsi JAPA ry:lle v. 2006 kunniamaininnan työstään
kestävän kehityksen edistämisestä. Kunniamaininnan perustelut olivat ympäristötietoisuuden lisääminen ja sen sisällyttäminen alueen kotitalouksien käytännön arkipäivään
sekä tietoiskujen ja kampanjoiden toteuttaminen ja "kestävän kehityksen jäljillä” – käsikirjan laatiminen paikallisille asukkaille.
Kesko Oyj myönsi 17.5.2007 JAPAlle 2000 euron suuruisen palkinnon tunnustuksena
kestävän kehityksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta ja tuloksellisesta työstä.

10.

YHTEENVETO
Jyväskylän kaupungin toiminta-avustusmääräraha mahdollisti yhdistyksen viidennen
toimintavuoden. JAPA ry toteutti toimintavuoden aikana kestävää kehitystä edistäviä
tapahtumia, kampanjoita, hankkeita, tiedotusta, koulutusta ja järjestötoimintaa erittäin
aktiivisesti. Tavoitteena oli, että kestävä kehitys välittyisi kaupungin asukkaiden tietoisuuteen mahdollisimman konkreettisella tavalla. Kaikissa yhdistyksen hallinnoimissa
toimissa korostettiin yhteisöllisyyttä ja asukaslähtöisyyttä.
Toimintavuonna panostettiin edelleen hanketyöhön, koska siten saadaan paikalliseen
agendatyöhön kansallista, paikallista ja myös EAKR rahaa. Hankkeet kiinnittivät JAPAn myös alueen viranomaisverkkoon: esimerkiksi keväällä 2006 päättyneessä ASKELMA –hankkeessa oli mukana ympäristönsuojeluviranomaisia Jyväskylästä, Jyväskylän maalaiskunnasta, Laukaasta ja Muuramesta.
JAPAn pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen edistämiseksi to yhdistykselle kaksi
merkittävää huomionosoitusta, Kesko Oyj:n palkinnon ja Ympäristöjohtamisen yhdistyksen kunniamaininnan.
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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Taloudellisesti vuosi 2006 oli vaikea. Perustoiminnan rahoittaminen tuotti merkittävästi tappiota, minkä vuoksi yhdistyksen hallitus päätti toimintakauden lopuksi osaaikaistaa toiminnanjohtajuuden vuoden 2007 alusta.

Jyväskylässä 5. päivänä maaliskuuta 2007.
JAPA ry

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5

