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1
JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA JAPA ry:n
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2004

Suomi oli yksi Rio de Janeirossa vuonna 1992 pidetyn YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssin allekirjoittajamaista. Rion asiakirjan ratifiointi tarkoittaa sitä,
että myös Suomen kunnat laativat paikalliset toimintaohjelmat eli paikallisagendan kestävän kehityksen toteuttamiseksi. Kestävä kehitys on viitoitus
tulevaisuuteen, jossa yhdistyvät ekologinen, sosiaalinen sekä kulttuurillinen
ulottuvuus.
Jyväskylän seudulla paikallisagendatyö alkoi vuonna 1997 seitsemän kunnan
yhteistyöhankkeena. Nämä kunnat olivat Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta,
Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen. Kuntien yhteistyönä
syntyi Keski-Suomen kestävän kehityksen (keke) julistus, johon kirjattiin viisi
pääteemaa: Asuinympäristö, Kulutustottumukset, Liikkuminen, Energiankulutus ja Sosiaalinen ympäristö.
JAPA ry on tehnyt tärkeää yhteistyötä kestävän kehityksen käytännön toimenpiteiden edistämiseksi Jyväskylässä vuodesta 2000 lähtien. Järjestö on koordinoinut paikallista kestävän kehityksen keskustelu- ja yhteistyöfoorumia, jonka tavoitteena on aikaansaada Riossa Suomenkin allekirjoittaman toimintaohjelman periaatteiden mukainen toimintaohjelma.
Järjestö on toiminut aktiivisesti paikallisagendatyössä edistäen kestävää kehitystä järjestämällä erilaisia ympäristöä kohentavia tapahtumia, toimintoja ja
koulutusta sekä tuottamalla runsaasti kestävää kehitystä tukevaa tiedotusmateriaalia. Tarkoitus on edistää kestävää kehitystä toimenpidetasolla kannustamalla omaehtoisiin toimiin ympäristön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Järjestön toiminta on ollut aikaisempien vuosien tapaan näyttävästi esillä sekä
paikallisessa että valtakunnallisessa mediassa.

Sari Koskinen
puheenjohtaja

Kari Lehtinen
toiminnanjohtaja
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2 TOIMINTA-AJATUS
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 järjestö 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.
3

HALLINTO JA KOKOUKSET

JAPA ry:n ovat perustaneet varsinaisina jäseninä olevat rekisteröidyt Jyväskylän asukasyhdistykset ja ne nimeävät kullekin toimikaudelle yhdistyksen kokouksiin yhden edustajansa.
3.1 Järjestön jäsenet
JAPA ry:n varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaupungin alueella toimivat rekisteröidyt asukasyhdistykset sekä erityisesti asukasyhdistystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Varsinaisina jäseninä olevat rekisteröidyt asukasyhdistykset nimeävät kullekin toimikaudelle yhdistyksen kokouksiin yhden edustajansa. Jäsenmaksu oli asukasyhdistykselle 20 euroa ja kannatusjäsenmaksu yrityksille ja yhteisöille 50 euroa tai sitä suurempi. Kaikilla varsinaisilla jäsenillä
on yhtäläinen äänioikeus. Jäsenmaksun maksaneita asukasyhdistyksiä oli
kertomusvuonna yhteensä 12.
3.2 Hallitus
Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee kalenterivuodeksi
kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi muuta jäsentä.
Yhdistyksen puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Sari Koskinen Lutakon
asukasyhdistys ry:stä. Seuraavassa on lueteltuna hallituksen jäsenet.
Hallituksen kokoonpano
Jäsen
Koskinen Sari
puheenjohtaja
Hynynen Marjatta
varapuheenjohtaja

Edustus
Lutakon asukasyhdistys ry
Huhtasuon asukasyhdistys ry
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Alm Esko
jäsen
Mannila Helena
jäsen
Laurila Leena
jäsen
Pitkänen Mari
jäsen
Linnove Elina
jäsen

Ydinkeskustan asuinalue
Kortepohjan Asukkaat ry
Keltinmäen asukasyhdistys ry
Elävä kaupunkikeskusta ry
Yläkaupungin asukasyhdistys ry

TOIMIHENKILÖT JA VIRANOMAISET
Lehtinen Kari, toiminnanjohtaja, Jyväskylän agendatoimisto
Katainen Reija, tiedottaja,
Jyväskylän agendatoimisto
Frilander Niilo, ympäristöjohtaja, Jyväskylän ympäristövirasto

Kertomusvuonna hallituksen varapuheenjohtajana toimi Marjatta Hynynen,
sihteerinä ja rahastonhoitajana toiminnanjohtaja Kari Lehtinen. Ympäristöjohtaja osallistui asiantuntijana ja kaupungin edustajana hallituksen kokouksiin.
Järjestön nimen kirjoittivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi
yhdessä.
3.3 Hallituksen kokoukset
Hallitus piti vuoden 2004 aikana seitsemän kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä kokousasioita oli yhteensä 70. Kaupungin edustaja Niilo
Frilander osallistui lähes kaikkiin kokouksiin. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti agendatoimistossa.
3.4 Sääntömääräiset kokoukset
Järjestön sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3. 2004 Jyväskylän Teknisessä Palvelukeskuksessa. Tilaisuuden alussa kuultiin Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnitteluosaston yleiskaava-arkkitehti Timo Valtakarin esitys
kaavoituksesta ja asukkaiden osallistumismahdollisuuksista. Vuosikokoukseen osallistui 11 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sari Koskinen
ja sihteerinä Reija Katainen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Mari Pitkänen ja
Kari Lehtinen. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen toimintavuodelta 2003. Vuosikokouskutsu esitettiin julkisesti kaupungin
tiedotuslehdessä.
Järjestön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2004 Jyväskylän kaupungin ympäristövirastossa. Tilaisuuden alussa kuultiin Jyväskylän Energia
Oy:n toimitusjohtaja Juha Lappalaisen esitys uudesta voimalaitoshankkeesta.
Syyskokoukseen osallistui 25 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Tuulikki Väliniemi ja sihteerinä Reija Katainen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Raili Taipale ja Helena Mannila. Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2004. Sari Koskinen valittiin JAPA ry:n puheenjohtajaksi vuodeksi 2005. Hallituksen jäseniksi valittiin
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Marjatta Hynynen, Helena Mannila, Elina Linnove, Leena Laurila, Esko Alm,
Jaakko Selin, Päivi Yrjönen, Tapio Peltomäki ja Ville Rutanen. Vuosikokouskutsu esitettiin julkisesti kaupungin tiedotuslehdessä.
4 JYVÄSKYLÄN AGENDATOIMISTO
JAPA ry:n toimitila sijaitsi kertomusvuonna osoitteessa Kilpisenkatu 8, 40100
Jyväskylä. Valtiontalossa sijaitsevaa toimitilaa kutsuttiin agendatoimistoksi ja
se oli avoinna arkisin klo 9.00 – 15.00.
4.1 Agendatoimiston työntekijät
Agendatoimistossa työskenteli kaksi työntekijää, joista Reija Katainen oli osaaikainen elokuun loppuun ja 1.9. alkaen kokoaikainen. Kari Lehtinen ja Reija
Katainen koordinoivat paikallisagendatoimintaa järjestön toiminta-ajatuksen ja
hallituksen päätösten edellyttämällä tavalla. Työtehtävien hoitaminen edellytti
työtilan ja toimistotyövälineiden lisäksi vähintään kahden kokopäiväisen työntekijän työpanostuksen. Kesällä toteutetussa polkupyörävuokraustoiminnassa
työskenteli yhteensä neljä henkilöä.
Agendatoimistossa työskennelleet toimihenkilöt vuonna 2004:
Nimi

Tehtävä

Aika

Kari Lehtinen

toiminnanjohtaja

01.01. – 31.12.2004

Reija Katainen

tiedottaja

01.01. – 31.12.2004

Eija Salminen

vuokrauspalveluhenkilö

14.06.- 1.10. 2004

Ukko-Pekka Korhonen

vuokrauspalveluhenkilö

01.06. - 22.07.2004

Juha Tauriainen

vuokrauspalveluhenkilö

28.07. – 08.10.2004

Ilkka Lahtinen

Harjoittelija / pyörävuokraus

11.06. – 01.10.2004
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5 TALOUDELLINEN TOIMINTA
5.1 Talous
Henkilöstökulut ja toiminta rahoitettiin Jyväskylän kaupungin avustuksella,
hankerahoituksella, yhdistelmätuilla, jäsenmaksuilla ja oman toiminnan tuotoilla.
Kertomusvuoden tuloslaskelma on esitetty kustannuspaikkakohtaisesti kirjanpitäjän laatimassa tilinpäätöksessä. JAPA ry:n tilintarkastajina toimivat Asko
Hiltunen ja Aila Blom varatilintarkastajina toimivat Veli-Heikki Lämsä ja Mirjam
Kilpi.

6 TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
6.1 Yleinen tiedottaminen
Järjestö tiedotti toiminnastaan internetissä, asukaslehdissä, päivälehdissä,
paikallisradiossa ja TV:ssä sekä omassa ympäristölehdessä. Lisäksi julkaistiin
mediatiedotteita ja jäsentiedotteita sekä esitteitä ja kirjoituksia toiminnasta.
Erilaisista tapahtumista annettiin haasteluja Radio Jyväskylään, KeskiSuomen Radioon ja TV2 Keski-Suomen uutisiin.
6.2 Mediatiedotteet
Mediatiedotteita laadittiin vuonna 2004 yhteensä viisi. Tiedotteet toimitettiin
paikallisille ja valtakunnallisille viestimille Jyväskylän kaupungin sähköisen jakelulistan kautta. Lehdistötiedotteet ylittivät paikallisen ja osittain valtakunnallisen uutiskynnyksen. Sekä paikalliset että valtakunnalliset viestimet pyysivät lisätietoja yhdistyksen järjestämistä tilaisuuksista.
6.3 Jäsentiedotteet
Jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä yhdeksän. Jäsentiedotteet toimitettiin kaikille asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostina. Lisäksi jäsentiedote toimitettiin paikallisesti ja valtakunnallisesti toimiville yhteistyötahoille. Jäsentiedotteet julkaistiin myös JAPA kotisivuilla.
6.4 Verkkoviestintä
Jyväskylän paikallisagendan kotisivut uusittiin sisällöllisesti ja ulkoasultaan
yhtenäisemmäksi. Kotisivuilla tiedotettiin aktiivisesti paikallisista asukastilaisuuksista ja järjestön omista ajankohtaisista asioista. Lisäksi kotisivuille
avattiin ASKELMA –hankkeelle oma alasivu. Kotisivuista kehitettiin kattava
tietopaketti Jyväskylän paikallisagendatoiminnasta ja kestävästä kehityksestä.
Järjestön kotisivut sijaitsivat Jyväskylän kaupungin palvelimella osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/japa .
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6.5 Kestävän kehityksen ympäristölehti
Järjestön JAPA kestävän kehityksen ympäristölehti julkaistiin keväällä. Ympäristölehden levikki oli 3 000 kappaletta. Ympäristölehden päätoimittaja oli Kari
Lehtinen ja toimitussihteerinä Reija Katainen. Ympäristölehden taitosta vastasi
Maarit Nurkkala ja painopaikka oli Lehtisepät Oy (Pieksämäki). JAPA ry hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt kuuluivat lehden toimitusneuvostoon. Kestävän kehityksen ympäristölehteä jaettiin kunnanhallinnolle, oppilaitoksiin, asukasyhdistyksiin, yhteistyökumppaneille ja satunnaisesti asukkaille erilaisten
tapahtumien ja kampanjoiden yhteydessä. Ympäristölehden jakelusta vastasivat jäsenet ja agendatoimiston toimihenkilöt. Maksuton ympäristölehti julkaistiin myös osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/japa/ymplehti.htm.
6.6 Kestävän kehityksen esitteet
Agendatoiminnassa hyödynnettiin yhteistyökumppaneitten toimittamia kestävää kehitystä tukevia esitteitä, tiedotteita ja julisteita. Esimerkiksi Liikenneministeriö toimitti agendatoimistoon Liikkujan Viikko –julistetta, jota jaettiin mm.
kirjastoihin, asuinalueitten asukastiloihin ja yhteispalvelupisteisiin. MOTIVA Oy
ja Jyväskylän Energia Oy toimittivat useita energiansäästöesitteitä ja avustivat
energiaeksperttikoulutusmateriaalilla. Keski-Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän kaupunki antoivat järjestön jakelukäyttöön ympäristökasvatusesitteitä
ja jätteiden lajitteluoppaita. Omat esitteet suunniteltiin agendatoimistossa.
7

KOULUTUS

7.1 Energiaeksperttikoulutus
JAPA ry ja Keski-Suomen Energiatoimisto järjestivät yhteistyössä asukkaille
suunnatun energiaeksperttikurssin syksyllä. Energiaeksperttien koulutusohjelma koostui kolmen illan lähiopetuksesta, joka sisälsi teoriaa ja käytännön
harjoittelua. Koulutuspäivät olivat 28.10. ja 11.11. ja 25.11. Koulutustiloina
käytettiin Jyväskylä Science Park Oy:n ja Jyväskylän Energia Oy:n tiloja.
Energiaeksperttitoiminnan tavoite on vähentää lämpöenergian, sähkön ja veden kulutusta asuinkiinteistöissä ja lisätä yhteistoimintaa asuintaloissa.
7.2 Luennot ja esitelmät
Toimihenkilöt luennoivat energiaeksperttikoulutusohjelmassa, aikuisopistolla
ja Ympäristöaskeleet –hankkeessa. Aiheena oli paikallisagendatoiminta ja
kestävä kehitys.
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8

Aihe

Paikka

Aika

Energiaekspertti

JSP Oy

28.10.2004

Energiaekspertti

JSP Oy

11.11.2004

Energiaekspertti

Jyväskylän Energia Oy

25.11.2004

Kestävä kehitys

JAMK / sosionomiopinnot

Kevät 04

Kestävä kehitys

JAMK / aikuisopinnot

Syksy 04

Kestävä kehitys

Ympäristöaskeleet / yrittäjät

Kevät 04

KAMPANJAT JA KILPAILUT

8.1 Jyväsjärven rantojen puhdistustalkoot
JAPA ry järjesti Jyväsjärven rantojen puhdistustalkoot 18.5. 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. Katu- ja
puisto-osasto jakoi yhteyspisteissä jätesäkkejä, suojakäsineitä ja virvokkeita.
Puhdistustalkoot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän asukasyhdistysten, Jyvässeudun Työttömät ry:n, ympäristöviraston ja katu ja puisto-osaston sekä
ALTEK:n kanssa. Tapahtumaan osallistui n. 70 henkilöä. Tapahtumasta uutisoi Keski-Suomen YLE TV2 alueuutiset, Jyväskylä TV, Radio Keski-Suomi,
Radio Jyväskylä, Keskisuomalainen, Suur-Jyväskylän Lehti, STT ja paikalliset
asukaslehdet.
8.2 Kampanja jättiukonputken hävittämiseksi
JAPA ry ja katu- ja puutarhaosasto käynnistivät kesällä 2004 kampanjan jättiukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Asukkaita pyydettiin ilmoittamaan jättiukonputkiesiintymistä Agendatoimistoon, josta tiedot raportoitiin Keski-Suomen Puutarha-Apu Oy:n "jättiukonputkipartiolle". Partio hävitti
myrkylliset haittakasvit rikkaruohontorjunta-aineella. Agendatoimisto jakoi
myös tietoa, kuinka kasvin voi omatoimisesti hävittää kotipihoilta. Asukkaat ilmoittivat noin 300 havaintoa puhelimitse ja sähköpostilla. Tarkoitus on jatkaa
kampanjaa tulevinakin kesinä.
8.3 Pujonnyhtämiskilpailu
Jyväskylän Pujonnyhtämiskilpailuun osallistui heinäkuun ensimmäisen viikon
aikana viisi joukkuetta asukasyhdistyksistä ja talotoimikunnista. Tarkoitus oli
leikkimielisen kilpailun avulla vähentää pujon kasvua ja sen aiheuttamia allergisia oireita sekä edistää asukkaiden sosiaalista yhteistoimintaa. Pujoa kerättiin pihoilta, bussipysäkkien luota sekä lasten leikkipaikkojen ja koulujen läheisyydestä yhteensä 1037,4 kg. Kolme parasta yhteisöä palkittiin Keltinmäen,
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Mäyrämäen ja Myllyjärven asukastapahtumassa 13.9 rahapalkinnolla. Lisäksi
osallistujajoukkueet saivat kunniakirjan sekä Luonto-oppaan.
Kilpailu toteutettiin valtakunnallisella pujoallergian torjuntaviikolla yhteistyössä
Allergia- ja astmayhdistyksen ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Kilpailuun ja
tapahtumaviikon järjestelyihin osallistui n. 80 henkilöä. Tapahtumasta uutisoi
YLE TV2 Keski-Suomen alueuutiset, Radio Keski-Suomi, Radio Jyväskylä,
Keskisuomalainen, Suur-Jyväskylän Lehti ja paikalliset asukaslehdet.
8.4 Ekotekokilpailu
Syksyllä käynnistettiin yhteistyössä Jyväskylän Energia Oy ja Kuokkanen –
lehden kanssa Ekoteko –kilpailu. Parhaat ekovinkit palkittiin energiansäästölampulla, jonka sai noutaa agendatoimistosta. Ekovinkit julkaistiin kuukausittain
Kuokkasessa ja JAPAn kotisivuilla.
9

JAPA JÄRJESTÖN HANKKEET

9.1 TV-sarja ilmastonmuutoksesta
Agendatoimistossa laadittiin keväällä 2004 hankesuunnitelma KTM ilmastonmuutoksen viestintäohjelmaan. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa paikallisTV:ssä esitettävä TV-sarja ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä.
Hanke oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä ASA ry:n, Huhtasuon asukasyhdistys ry:n ja Huhtamedia ry:n sekä Jyväskylän ympäristöviraston kanssa. Hanke
esitettiin JAPA ry hallinnoimaksi. Hankesuunnitelma ei saanut rahoituspäätöstä.
9.2 ASKELMA –hanke
Toimintaryhmä JyväsRiihi ry hyväksyi seutukunnallisen ASKELMA –hankkeen
kesällä 2004. ASKELMA on JAPA ry:n hallinnoima maaseudun kehittämishanke, joka toteutetaan seutukunnallisesti Jyväskylän maalaiskunnassa, Laukaassa ja Muuramessa. Hankkeen tavoitteena on lisätä ja monipuolistaa Jyvässeudun asukkaiden asukas- ja kyläyhdistystoimintaa. Hanke kannustaa
asukkaita asukaslähtöiseen kestävään kehitykseen, maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutuksen lisäämiseen ja aktiiviseen asukasyhteistyöhön. Hankkeessa koulutetaan asukkaita ympäristöeksperteiksi, tuotetaan Keke -käsikirja,
järjestetään asukastapaamisia ja –foorumeita ja aktivoidaan asukkaita yhteistoimintaan. ASKELMA -hanketta toteutetaan ajalla 1.9.2004 - 31.12.2005.
ASKELMA -hanke tukee Jyväskylän kaupunkiseudun aluekeskus -ohjelmaa.
Kertomusvuonna hanke eteni hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle
koottiin ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat Merja Nousiainen (JyväsRiihi ry),
ympäristönsuojelupäällikkö Pasi Huotari (Jyväskylän maalaiskunta), ympäristösihteeri Kari Saari (Muurame), ympäristönsuojelusihteeri Eija Syrjälä (Laukaa), tiedottaja Tanja Tuulinen (Keski-Suomen ympäristökeskus) sekä ohjausryhmän ulkopuolisena asiantuntijana ylitarkastaja Veli Koski (Keski-Suomen
TE-keskus).
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Hankkeen alkamisesta laadittiin lehdistötiedote keskisuomalaisille viestimille.
Hankkeesta uutisoivat Keskisuomalainen, Jyväskylän seudun asukaslehdet
sekä Jyväskylän kaupungin www -sivut. Hankkeelle luotiin omat kotisivut
internetiin sekä laadittiin Askelma -esite. Joulukuussa 2004 hankekuntiin
toteutettiin kirjekampanja. Lisäksi hankekoordinaattorit esittelivät hanketta
kuntien, yhteisöjen, yritysten ja organisaatioiden edustajille ja verkostoituivat
mm. Palko- ja Keski-Suomen Kylät- ja Keski-Suomen Kyläverkkohankkeisiin.
9.3 Polkupyörävuokraus
Agendatoimisto kokosi yhteistoimijoita ja pilotoi polkupyörien vuokraustoiminnan kesällä 2004 Jyväskylän keskustassa yhteistyössä Tekevä –säätiön, Jyväskylän kaupungin ja Nikolainkulman matkailuneuvonnan kanssa. Tekevä –
säätiön kunnostamat ns. kierrätyspyörät olivat vuokrattavissa ajalla 15.6.1.10. Nikolainkulman neuvonnasta. Vuokraustoiminnassa työskenteli kolme
henkilöä ja yksi työharjoittelija. Sateisesta kesästä huolimatta vuokrapyörille
oli kysyntää ja vuokraustoimintaa päätettiin kokeilla seuraavanakin kesänä.
9.4 Yleishyödyllinen polkupyörävuokrauspalvelu -hanke
Agendatoimistossa laadittiin syystalvella 2004 Liikenne- ja viestintäministeriön
valtakunnalliseen Liikkuva Suomi –kampanjaan osoitettu hankesuunnitelma
yleishyödyllisen
polkupyörävuokrauspalvelutoiminnan
käynnistämiseksi.
Hankkeen tavoitteena oli järjestää edullinen ja terveellinen vaihtoehto autolla
liikkumiselle tarjoamalla vuokrapyöriä liikkumisvälineeksi. Lisäksi oli tarkoitus
kokeilla uutta yhteistoimintamallia, jossa yhdistetään polkupyörävuokraus,
pyörävalvonta ja keskustaopastoiminta. Hanke oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen, Tekevä –säätiön, Elävä kaupunkikeskusta ry:n ja Jyväskylän matkailuneuvonnan kanssa. Hanke esitettiin JAPA ry hallinnoimaksi ajalla 01.03. 2005 – 31.10.2005. Liikenne- ja viestintäministeriö siirsi hankesuunnitelman käsittelyn seuraavalle vuodelle.
9.5 Jäte-eksperttihanke
Agendatoimistossa laadittiin syystalvella 2003 Keski-Suomen ympäristökeskukselle osoitettu hankesuunnitelma jäte-eksperttitoiminnan käynnistämiseksi
vuosille 2005 – 2006. Hankkeen tavoitteena oli kotitalousjätteen vähentäminen mm. kouluttamalla vapaaehtoisia jäte-eksperttejä. Lisäksi hankkeen katsottiin kannustavan alueelliseen yhteistoimintaan ja parantavan asuinelinympäristön tilaa. Keski-Suomen ympäristökeskus siirsi hankkeen käsittelyn seuraavalle vuodelle.
9.6 Ympäristöekspertti –ympäristöneuvojat asuinalueille –hanke
Agendatoimistossa laadittiin keväällä 2004 ympäristöministeriölle osoitettu
hankesuunnitelma ympäristöekspertti –ympäristöneuvojatoiminnan käynnistämiseksi. Hanke esitettiin JAPA ry hallinnoimaksi. Ympäristöministeriö hyväksyi hankkeen, joka päätettiin käynnistää keväällä 2005.
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9.7 Tietoyhteiskunta –hanke
Agendatoimistossa laadittiin syystalvella 2004 hankesuunnitelma, jonka tavoitteena oli tuottaa asukasyhdistyksille kotisivut internetiin. Hankkeen suunnittelu aloitettiin joulukuussa yhteistyössä Servia Finland Oy:n kanssa. Hankkeen suunnittelua ja rahoituskanavien kartoitusta jatketaan vuonna 2005.
10

FOORUMITYÖSKENTELY

10.1 Jyväskylän Agenda21 –työryhmä
Jyväskylän Agenda21 –työryhmä kokoontui toimintavuonna kuusi kertaa.
Agenda21 -työryhmän tavoite on aikaansaada paikallisten toimijoiden yhteinen kestävän kehityksen toimintaohjelma. Agendatyö eteni säännöllisin kokouksin ja työryhmän työ jatkuu vuonna 2005. Jyväskylän Agenda21 työryhmään ovat nimenneet edustajansa Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Yrittäjät ry, Jyväskylän Aikuisopisto, Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen liitto, KeskiSuomen Yrittäjät ry, Jyväskylän kaupunkiseurakunta, STTK, Ammattiliitot ja
JAPA ry. Jyväskylän Agenda21-työryhmän puheenjohtajana toimi ympäristölakimies Elina Linnove ja sihteerinä toiminnanjohtaja Kari Lehtinen.
11 AVOIMIA YLEISÖTILAISUUKSIA
11.1 Keski-Suomen ympäristöakatemia
JAPA ry, DODO ry ja Keski-Suomen ympäristökeskus organisoivat kertomusvuonna Keski-Suomen ympäristöakatemian yhden kerran. Aalto-salissa 15.12.
järjestetyn yleisötapahtuman aihe oli ”Torpilta toreille – keskustelua kulttuuriympäristöstä”. Tilaisuuden avasi Keski-Suomen taidetoimikunnan puheenjohtaja Eila Tiainen ja avauksen jälkeen keskustelu jatkui työpajoissa. Tilaisuuteen osallistui noin 30 henkilöä.
11.2 Valtiontalon avoimien ovien päivä
Valtiontalon toimijat järjestivät yhteistyössä avointen ovien päivän lauantaina
15.5. Päivän aikana yleisöllä oli tilaisuus tutustua rakennukseen ja sen toimijoihin. JAPA ry:n toimihenkilöt esittelivät JAPAn toimintaa ja jakoivat esitteitä
ja kestävän kehityksen ympäristölehteä.
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YHTEISTYÖ ALUEELLISISSA HANKKEISSA JA TAPAHTUMISSA

12.1 Siisti Kaupunki Kaikille –kampanja ja puutarhapäivä
Siisti Kaupunki Kaikille -kampanja koostuu Jyväskylän kaupungin teknisen
palvelukeskuksen katu- ja puisto-osaston vuosittain järjestämistä ympäristönhuoltotapahtumista. JAPA toimi hankkeen ohjausryhmässä, jonka tehtävänä
oli tukea kampanjan toteutumista ja koordinaattoreiden työskentelyä. Ohjausryhmä kokoontui muutamia kertoja vuoden 2004 aikana.
JAPA oli myös mukana yksittäisissä kampanjaan kuuluneissa tapahtumissa.
Puutarhapäivä järjestettiin 2.6. Jyväskylän lounaispuistossa. Päivän aikana
esiteltiin katu- ja puisto-osaston toimintaa. JAPA ry:n pisteessä lapset pääsivät tekemään kevätkylvöjä, eli istuttamaan itse ruukkuun kolme siementä.
Siemenet, mullan ja ruukut tarjosi Keski-Suomen Puutarha-Apu Oy.
12.2 Meidän Jykä ja Lohikosken toimintapuisto
Meidän Jykä on Jyväskylässä syksyllä 2000 alkanut kasvatusyhteistyöhanke,
jonka tavoitteena on tukea jyväskyläläisiä vanhempia lasten ja nuorten kasvatuksessa ja vanhempana olemisessa. Hanketta toteuttavat kaupungin opetustoimi ja sosiaali- ja terveyspalvelukeskus yhteistyössä muiden kaupungin
hallintokuntien, oppilaitosten, yrittäjien, poliisin ja kolmannen sektorin kanssa.
Meidän Jykä –hanke avasi yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa Lohikosken toimintapuiston 24.8. JAPA ry:n toimihenkilöt olivat paikalla esittelemässä
JAPA ry:n toimintaa.
12.3 Kukkasipulien istutustalkoot
Agendatoimisto kutsui asukasyhdistysten edustajat koolle yhteiseen palaveriin
25.8. talkootapahtuman järjestämiseksi. Jyväskylän kaupungin katu- ja puistoosasto järjesti JAPA ry:n avustuksella kukkasipulien istutustalkoot. Kukkasipulit istutettiin kaupunkiin johtavien valtateiden vierustoille asukastalkoina syyskuun aikana.
12.4 Liikkujan viikko ja autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin Jyväskylässä 14.-22.9. Teemaviikkoa vietettiin toista kertaa. Liikkujan viikon tarkoituksena oli laajentaa keskustelua koskemaan myös liikkumisvalintojen vaikutuksia omaan terveyteen ja
ympäristöön. Tämän vuoden Liikkujan viikon kansainvälisenä erityisteemana
oli Turvalliset kadut lapsille.
Jyväskylän tapahtuman pääjärjestäjänä toimi Jyväskylän kestävän liikenteen
mallikunta –hanke ja järjestelyissä oli mukana parikymmentä järjestöä. JAPA
ry:n toimihenkilöt kuuluivat Liikkujan viikon suunnittelutyöryhmään. Agendatoimisto toimitti tapahtumasta ennakkotietoa tiedottein ja yhteistyöverkostonsa
kautta sekä kampanjoi viikon teemoja mm. jakamalla julisteita ja käsitiedotteita
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asuinalueille. Pyörätyöntekijät vuokrasivat pyöriä kävelykadulla ja tiedottivat
Liikkujan viikosta ja Autottomasta päivästä jakamalla esitteitä.
12.5 Asukasilta katu- ja puisto-osastossa
Katu- ja puisto-osasto järjesti asukasyhdistyksille asukasillan 3.11.2004. Asukasillassa käsiteltiin ympäristön hoitoon ja viihtyvyyteen liittyviä asioita. JAPA
ry:n toimihenkilöt olivat paikalla tilaisuudessa.
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EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ

JyväsRiihi ry (hallituksessa)
Jyvässeudun 4h –yhdistys (hallituksessa)
Keski-Suomen Kylät ry (hallituksessa)
KEKSU –hanke (valtakunnallinen ohjausryhmä)
Siisti Kaupunki Kaikille (ohjausryhmä)
Jyväskylän kaupungin metsäsuunnittelu (ohjausryhmä)
Vapaaehtoistoiminnan keskus VaPari (työryhmä)
ALF – Alueelliset liikennefoorumit –hanke (ohjausryhmä)
Kestävän liikenteen mallikunta –hanke (ohjausryhmä)
Jyväskylän asukasyhdistykset (JAPA hallituksen jäsenet)
14 TOIMIHENKILÖIDEN KOULUTUSTILAISUUDET
14.1 Valtakunnallinen paikallisagendapäivä
Valtakunnallinen paikallisagendapäivä järjestettiin Tampereella 3.5. Vanhalla
Kirjastotalolla. Paikalla oli kuntien paikallisagendatoimijoita sekä ympäristöhallinnon edustajia. Päivän aikana kuultiin esityksiä kestävän kehityksen nykytilasta Suomen ja muun maailman näkökulmasta. Työpajoissa pohdittiin kestävän kehityksen indikaattoreita sekä sitä kuinka kunnat ottavat kestävän kehityksen osaksi suunnittelua. Päivän päätteeksi tutustuttiin Ympäristötietokeskus Moreniaan. JAPA ry:stä tilaisuuteen osallistuivat Sari Koskinen, Kari Lehtinen ja Reija Katainen.
14.2 JyväsRiihi ry:n hankekoulutus
Jyväsriihi ry järjesti kaikkien rahoituspäätöksen saaneiden hankkeiden vetäjille
koulutusillan. Hankekoulutus järjestettiin 7.10. Jaikolla. Tilaisuuten osallistuivat
agendatoimiston toimihenkilöt.
14.3 Keski-Suomen Kylät ry:n markkinointikoulutus
Keski-Suomen Kylät ry järjesti 29.11. kaikille yhteisöille avoimen markkinointikoulutuksen. Tilaisuuteen osallistui Reija Katainen.
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YHTEENVETO

Järjestön toimintasuunnitelman tavoitteena oli aikaansaada konkreettista
kestävän kehityksen kriteerit täyttävää toimintaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. JAPA järjestön toimintasuunnitelma vuodelle 2004 toteutui
monin paikoin suunnitellusti. JAPA järjesti yhteistyössä lukuisia paikallisia tapahtumia ja osallistui moniin yhteistyökumppanien järjestämiin hankkeisiin.
Yhdistyksen järjestämiin kilpailuihin ja tapahtumiin osallistui satoja ihmisiä ja
nimenomaan konkreettinen toiminta nousi usein otsikoihin paikallisissa lehdissä, radiossa ja TV:ssä.
Toimihenkilöt laativat järjestön toteutettavaksi useita hankesuunnitelmia. Hankesuunnitelmien toteuttamiseksi haettiin rahoitusta mm. JyväsRiihi ry:stä,
Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja Liikenne- ja viestintäministeriöstä.
Osa hankesuunnitelmista hyväksyttiin. Esimerkiksi seutukunnallinen ASKELMA –hanke käynnistyi JyväsRiihi ry:n rahoittamana maaseudun kehittämishankkeena. Järjestön perustoiminta rahoitettiin osittain kaupungin myöntämällä toiminta-avustuksella. Ilman kaupungin myöntämää erittäin tärkeää
avustusmäärärahaa ei paikallisagendatyötä olisi voitu toteuttaa. Hankerahoituksella ja kaupungin avustusmäärärahalla järjestö palkkasi kaksi työntekijää
agendatoimistoon.
Järjestö kehitti toimintamalleja, jotka saivat asukkaita mukaan tapahtumiin ja
tempauksiin ympäristötietoisuuden edistämiseksi. Polkupyörienvuokraustoiminnalla edistettiin kevyen liikenteen matkailua yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa. Jyväskylän Paikallisagenda -kotisivut kehitettiin kattavaksi tietopaketiksi. Kaupungin ilmastostrategiaan kirjattiin, että kaupungin yhtenä tavoitteena
on tukea ilmastopoliittista valistustyötä Paikallisagendatoiminnan kautta.
Järjestön kestävän kehityksen edistämiseen tarkoitettu toiminta sai kiitosta
valtakunnallisissa agendatoimijatapaamisissa. Järjestölle myönnetty Jyväskylän kaupungin valtuutus antoi merkittävää lisäarvoa Jyväskylän asukkaitten
paikallisagendatyölle.

Jyväskylässä 23.2.2005
JAPA ry

Hyväksytty JAPA ry hallituksen kokouksessa 7.3.2005

