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1. 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 kuudes toimintavuosi.
Jyväskylän kaupungissa toimii noin 30 asukasyhdistystä, joista suurin osa aktiivisesti toimivista ovat JAPA ry:n perustajajäseniä. Toimintavuonna jäsenmaksun maksoi 12 asukasyhdistystä.
Kannatusjäseniä ei ollut. JAPA ry:ssä 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 vuosittain 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.

2. TALOUSKATSAUS

JAPA ry sai Jyväskylän kaupungilta perustoimintaansa ja osarahoituksina eri hankkeita varten
yhteensä 44 819,56 euroa. Keski-Suomen ympäristökeskus osallistui hankkeisiin 15 219,00
eurolla.
JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 66 249,56 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.1.2007 osoittaa
6530,83 euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2007 oli 16 980,99 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitetiedostoina.
JAPA ry toteutti toimintavuonna päätökseen yhden kestävän kehityksen edistämiseen tarkoitetun hankkeen. Hankkeen rahaliikenne hallinnoitiin kirjanpidossa omaan kustannuspaikkaansa.
JAPA ry:n tilintarkastajina toimivat Asko Hiltunen ja Aila Pokela (Blom), varatilintarkastajina
toimivat Veli-Heikki Lämsä ja Mirjam Kilpi.
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3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2007

3.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jolle syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi – kymmenen muuta jäsentä. Yhdistyksen
puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Koskinen Lutakon asuinalueelta. Kertomusvuonna
hallituksen varapuheenjohtajana toimi Elina Linnove ja sihteerinä helmi-huhtikuussa toiminnanjohtaja Kristiina Eskonen. Yhdistyksen nimen kirjoittivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
tai sihteeri kaksi yhdessä. Seuraavassa on lueteltu hallituksen jäsenet.

HALLITUS v. 2007
Jäsen
Koskinen Sari
puheenjohtaja
Linnove Elina
Varapuheenjohtaja
Alm Esko
jäsen
Jämsén-Ahonen Pirjo
jäsen
Laurila Leena
jäsen
Nyrhinen Erkki
jäsen
Rutanen Ville
jäsen
Timperi Kati-Erika
jäsen
Tuupainen Eini
jäsen
Vuolio-Vallenius Tuula
Jäsen

ASIANTUNT IJAT
Kristiina Eskonen

Edustus
Lutakon asuinalue
Yläkaupungin asuinalue
Ydinkeskustan asuinalue
Nenäinniemi
Keltinmäen asukasyhdistys ry
Lutakon asukasyhdistys ry
(27.3.2007 alkaen)
Kuokkalan asuinalue
Lutakon asuinalue (pyytänyt eron hallituksesta 19.2.2007)
Kuokkalan asukkaat ry
Lutakon asuinalue (pyytänyt eron hallituksesta 3.1.2007)

toiminnanjohtaja 1.2.-30.4.2007

JAPA ry

Kotipaikka: Jyväskylä
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Hallitus piti vuoden 2007 aikana 12 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä
kokousasioita oli yhteensä 125. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti paikallisagendatoimistossa.

3.2 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 27.3.2007 Rakentajantalolla. Tilaisuuden alussa Yhdyskuntatoimen johtaja Osmo Rosti puhui lyhyesti yhdistyksestä Jyväskylän kaupungin silmin
ja hänen jälkeensä uusi ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen esittäytyi kokoukselle. Paula Määttä
Korpilahden pohjoiset kylät ry:stä puhui Korpilahden kylätoiminnasta. Lisäksi esiteltiin Jäteneuvojat asuinalueille -hanketta.
Vuosikokoukseen osallistui 14 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Tuulikki Väliniemi
ja sihteerinä Kristiina Eskonen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Sari Koskinen ja Erkki Nyrhinen. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä toimintavuodelta. Vuosikokous täydensi hallitusta ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Erkki
Nyrhinen.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2007 Keski-Suomen museolla. Alustajia kokouksessa vieraili kolme. Timo Kovala Jyväskylän yrittäjät ry:stä kertoi yhdistyksestä
ja sen toiminnasta, Juha Lappalainen Jyväskylän Energiasta esitteli Jyväskylän energiatilannetta ja voimalaitoshanketta. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Henna Virkkunen toi kokouksen lopuksi tuoreita ympäristöterveisiä eduskunnasta ja paikallishallinnosta.
Syyskokoukseen osallistui 16 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Tuulikki Väliniemi ja sihteerinä
Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Ari-Pekka Pelkonen ja Pirjo Senttula. Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2008.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Elina Linnove. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2008 valittiin Esko Alm, Pirjo Jämsén-Ahonen, Sari Koskinen, Leena Laurila, Erkki Nyrhinen, AnnaMaija Suutarinen, Eini Tuupainen ja Petri Puroaho. Hallitukseen jätettiin kaksi vapaata paikkaa
Jyväskylän kaupungin täytettäviksi. Jyväskylän kaupunki nimesi uuden vuosirahoitussopimuksen myötä hallitukseen Mervi Saukon ja Marjatta Hynysen.

3.3 Paikallisagendatoimisto
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. Työntekijät vastasivat hankkeitten koordinoinnista, tiedottamisesta ja toimistotehtävistä.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119 -5

JAPA RY

-6-

TOIMINTAKERT OMUS

Toimihenkilöt vuonna 2007
Nimi
Kristiina Eskonen
Kati Korkki
Anna Sarkkinen
Anne Juko

Tehtävä
Toiminnajohtaja
Koordinaattori
Koordinaattori
Toimistosihteeri

Aika
1.2.-30.4.2007
9.1.-31.12.2007
9.1.-31.12.2007
1.1.-31.12.2007

4. YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT

4.1 Yleinen tiedottaminen
Yhdistys tiedotti toiminnastaan Internetissä, asukaslehdissä, päivälehdissä, paikallisradioissa ja
TV:ssä. Lisäksi julkaistiin media- ja jäsentiedotteita sekä esitteitä ja raportteja. Erilaisissa tapahtumissa annettiin haastatteluja Radio Jyväskylään, Keski-Suomen Radioon, TVJyväskylään ja TV2:n Basaari-ohjelmaan.
Lisäksi pidettiin luentoja Jyväskylän ammattikorkeakoulun laitoshuollon opiskelijoille ja Kestävän kehityksen kurssilaisille. Toiminnasta kerrottiin myös toimistolla vierailleille eteläafrikkalaisille ympäristöhallinnon asiantuntijoille. Koordinaattorit kävivät myös neuvomassa asukkaita Jyväskylän maalaiskunnan jätehuollon pyynnöstä Euromarketin uudella kierrätyspisteellä. Neuvonnasta laskutettiin erikseen.
Vuoden 2007 aikana käynnistettiin myös JAPA ry:n Internet-sivujen käännöstyö englanniksi.
Yhdistys toimitti myös aineistoa ”Epäkaupungista urbaaniparatiisiksi”-näyttelyyn.

4.2 Jäsentiedotteet
Jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä neljä. Jäsentiedotteet toimitettiin asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostitse. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen kotisivuille. Lisäksi lähetettiin tiedotteita mm. Jäteneuvojat -asuinalueille hankkeen yhteydessä.

4.3 Jäteneuvojat asuinalueille -koulutuskansio
Kertomusvuonna julkaistiin Jäteneuvojat asuinalueille -hankkeen puitteissa laadittu Jäteneuvojat asuinalueille -koulutuskansio. Kansiota jaettiin koulutuksen käyneille sekä yhteistyötahoille
paperiversiona. Lisäksi koulutuskansio julkaistiin yhdistyksen Internet-sivuilla.

Kotipaikka: Jyväskylä
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5. YHDISTYKSEN KAMPANJAT JA KILPAILUT

5.1 Asuinalueiden siivoustalkoot
JAPA ry järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin katu- ja puisto-osaston kanssa jo perinteeksi muodostuneet asuinalueiden siivoustalkoot. Talkoissa asukkaat ilmoittivat agendatoimistolle omia siivousporukoitaan ja alueen, jolta he roskia keräsivät. ALTEK hoiti roskasäkkien
keräämisen ja kuljetuksen Mustankorkealle. Vuonna 2007 talkoisiin osallistui ennätysmäärä
talkooryhmiä, 19 kpl.

5.2 Kampanja jättiläisukonputken hävittämiseksi
JAPA ry käynnisti yhteistyössä Katu- ja puisto-osaston kanssa kesällä 2004 kampanjan jättiläisukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Vuonna 2007 asukkaat ilmoittivat 140
havaintoa kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla agendatoimistoon.

5.3 Kukkiva villikasvi -digivalokuvauskilpailu
JAPA ry ja Pohjola-Norden järjestivät Carl von Linnén 300-vuotisjuhlavuoden kunniaksi digivalokuvauskilpailun. Kilpailun aiheena on "Kukkiva villi kasvi". JAPA ry valitsi voittajan asukasyhdistyssarjasta. Kilpailuun saapui runsaasti valokuvia, joista yhdistyksen hallitus valitsi
voittajaksi Heidi Poonin valokuvan ”Kielo ja hämähäkki”.

6. HANKKEET JA KAMPANJAT

6.1 Jäteneuvojat asuinalueille -hanke
Jäteneuvojat asuinalueille -hanke hyväksyttiin loppuvuodesta 2005. Hanke käynnistyi toukokuussa 2006 ja päättyi 31.12.2007. Paikallisen hankkeen tavoitteena oli yhdyskuntajätteen
määrän vähentäminen. Hankkeen yhteistyökumppani oli Jyväskylän kaupunki, joka rahoitti
hanketta yhdessä Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Hanke työllisti kaksi osa-aikaista
koordinaattoria.
Jäteneuvojat asuinalueille -hankkeessa järjestettiin toimintakaudella kaksi Jäteneuvojat asuinalueille -kurssia, joihin osallistui aktiivisesti noin 40 asukasta ympäri Jyväskylää. Kurssien
kesto oli 13 tuntia. Kurssin aikana käytiin läpi jätteen synnyn ehkäisyä, elinkaariarviointia,
lajittelua, jätelakia sekä toimimista jäteneuvojana. Lisäksi kurssin aikana vierailtiin jyväskyläläisissä kierrätysalan yrityksissä. Kesäkuussa järjestettiin jäteneuvojien kesätapaaminen Yhdyskuntatoimen tiloissa. Marraskuussa Katu- ja puisto-osasto tarjosi jäteneuvojille tutustumisKotipaikka: Jyväskylä
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retken Kuusakoski Oy:n Heinolan toimipisteeseen sekä Ekokemille Riihimäelle. Joulukuussa
järjestettiin vielä jäteneuvojien pikkujoulut Valtiontalossa.
Koulutusten lisäksi koordinaattorit pitivät pyynnöstä jäteneuvontatilaisuuksia. Tilaisuuksia
pidettiin mm. maahanmuuttajien iltapäivätoiminnan yhteydessä sekä Jyväskylän Vuokraasuntojen toimistolla. Lisäksi koordinaattorit osallistuivat EkoCenterillä järjestettyyn Kevättuuli Hakkutiellä -tapahtumaan ja monikansalliseen elonkorjuujuhlaan Ainolassa.
Hankkeen ohjausryhmä totesi arvioinnissaan että hanke on ollut esimerkillinen. Jäteneuvojien
kouluttaminen on osoittautunut onnistuneeksi pilottimalliksi. Toiveena onkin, että tulevina
vuosina toimintamallia voitaisiin levittää edelleen ja kouluttaa jäteneuvojia Jyväskylän lisäksi
myös lähikuntiin. Ohjausryhmän oli helppo toimia asiantuntevien koordinaattoreiden ja hyvän
raportoinnin ja kirjanpidon ansioista. Ohjausryhmä oli aktiivinen ja auttoi asiantuntemuksellaan hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä totesi hankkeen päätöskokouksessa 10.1.2008, että
tehdyillä toimenpiteillä on saavutettu hankkeen tavoitteet. Hankkeelle suoritettiin erillinen tilinpäätös ja tilintarkastus.

6.2 Sotkutonta päivää! -kampanja ja esikoululaisten ympäristökasvatuskampanja
Vuoden 2007 lopussa suunniteltiin Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen alueella vuonna 2008 toteutettavaa Sotkutonta päivää! -kampanjaa. Lisäksi valmisteltiin
kyseisten kuntien lisäksi Uuraisilla toteutettavaa esikoululaisten ympäristökasvatuskampanjaa.

7. JAPA OSALLISENA JYVÄSKYLÄN TAPAHTUMISSA

7.1 Monikansallinen elonkorjuujuhla
Yhdistys esittäytyi Kuokkalan Ainolassa 2.9.2007 järjestetyssä Monikansallisessa elonkorjuujuhlassa. Tapahtumaa koordinoi VIRMA-projekti. JAPA ry oli mukana tapahtuman suunnittelutyöryhmässä sekä itse tapahtumassa Jäteneuvojat asuinalueille -hankkeen kautta jakamassa
osallistujille jäteneuvontaa.

7.2 Liikkujan viikko ja Autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin Jyväskylässä 16.-22.9.2007. JAPA ry kokosi
Liikkujan viikon tapahtumat Internetiin tapahtumakalenteriksi ja koordinoi Autottomana päivänä järjestettävän tapahtuman 22.9.2007. Tapahtuma pidettiin Aren aukiolla ja siihen osallistui n. 200 aktiivisesti tapahtumasta kiinnostunutta asukasta ja lisäksi ohikulkijoita. Liikkuja
viikon ja Autottoman päivän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat vuonna 2007 mm. Jyväskylän kaupunki, Vihreä Liitto, Liikenneturva, Poliisi, VR ja Tuotantokopla. Jyväskylän
Kotipaikka: Jyväskylä
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liikenne lahjoitti matkakortin tapahtumassa järjestettyyn kyselyyn vastanneiden kesken suoritettuun arvontaan ja Tuotantokopla lahjakortin yhdistyksille suunnattuun kilpailuun.

7.3 Lausunnot ja osallistuminen seminaareihin ja luentosarjoihin
Yhdistyksen edustaja osallistui vuoden aikana Jyväskylässä järjestettäviin ”Maahanmuuttajien
sopeuttaminen työelämään” -keskustelutilaisuuksiin ja luennoille. Yhdistyksen edustaja osallistui vuoden aikana Hyve-projektiin sekä asukasfoorumeihin. Yhdistys osallistui Jyväskylän sosiotooppikartoituksesta ja viherpolitiikasta järjestettäviin yleisötilaisuuksiin kaupungin alueella. JAPA ry oli mukana aktivoimassa Lohikosken asukkaita perustamaan omaa asukasyhdistystä keväällä 2007. Lisäksi yhdistys antoi lausuntoja kaavamuutosehdotuksiin kaupungin alueella.

8. YHTEISÖEDUSTUKSET
-

Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet)

-

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä (jäsen)

-

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän strategiatyöryhmä (jäsen)

-

Kuntaturva, yhteistyö, katuturvallisuus-työryhmä

-

Jyväskylä Seura ry (hallitus)

9. YHTEENVETO

Jyväskylän kaupungin toiminta-avustusmääräraha ja Jäteneuvojat asuinalueille -hanke mahdollistivat yhdistyksen kuudennen toimintavuoden. JAPA ry toteutti toimintavuoden aikana kestävää kehitystä edistäviä tapahtumia, 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 agendatyöhön kansallista, paikallista ja myös EAKR-rahaa. Loppuvuonna 2007 keskityttiin kokoamaan kattavia
palvelupaketteja lähikutien jätehuollon puolelle ja käytiin neuvotteluita Jyväskylän kaupungin
Yhdyskuntatoimen kanssa vuosittaisen perusrahoituksen järjestämisestä.
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Taloudellisesti vuosi oli kohtuullinen, vuoden aikana saatiin paikattua vuoden 2006 aikana
syntynyttä alijäämää vuoden 2007 jäätyä ylijäämäiseksi. Toiminnanjohtajan määräaikainen
työsuhde päättyi 30.4.2008 taloudellisen tilanteen vuoksi. Toiminnanjohtajan töitä loppuvuonna 2007 hoitivat hallitus ja koordinaattorit.

Jyväskylässä 19. päivänä helmikuuta 2008.

JAPA ry

Kotipaikka: Jyväskylä
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