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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 neljäs toimintavuosi.
Jyväskylän kaupungissa toimii noin 30 asukasyhdistystä, jotka ovat JAPA ry:n perustajajäseniä. Toimintavuonna jäsenmaksun maksoi 12 asukasyhdistystä. Kannatusjäseniä oli kaksi; Fortum Oyj ja Keski-Suomen Puutarha-apu Oy.
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 20 000 euron toimintamäärärahan.
JAPA ry:n tuloslaskelma 1.1.2005 – 31.12.2005 osoittaa ylijäämää 12 070,99 euroa.
Taseen loppusumma 31.12.2006 oli 25 383,37 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma
ja tase ovat liitetietoina.
JAPA ry toteutti toimintavuonna neljää kestävän kehityksen edistämiseen tarkoitettua
hanketta, joista kolme saatiin päätökseen toimintavuoden aikana. Keke -hankkeitten
rahaliikenne hallinnoitiin kirjanpidossa omiin kustannuspaikkoihin. Hankkeitten yhteenlaskettu toteutuma oli toimintavuonna 73 039,83 euroa.
JAPA ry:n tilintarkastajina toimivat Asko Hiltunen ja Aila Blom. Varatilintarkastajina toimivat Veli-Heikki Lämsä ja Mirjam Kilpi.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2005
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.
Hallituksen kokoonpano 2005

Jäsen
Edustus
Koskinen Sari
Lutakon asukasyhdistys ry
puheenjohtaja
Hynynen Marjatta
Huhtasuon asukasyhdistys ry
varapuheenjohtaja
Alm Esko
Ydinkeskustan asuinalue
jäsen
Mannila Helena
Kortepohjan Asukkaat ry
jäsen
Laurila Leena
Keltinmäen asukasyhdistys ry
jäsen
Linnove Elina
Yläkaupungin asukasyhdistys ry
jäsen
Peltomäki Tapio
Halssilan asukasyhdistys
jäsen
Rutanen Ville
Kuokkalan asukkaat ry
jäsen
Selin Jaakko
Elävä kaupunkikeskusta ry
jäsen
Yrjönen Päivi
Yläkaupungin asukasyhdistys ry
jäsen
TOIMIHENKILÖT JA VIRANOMAISET
Lehtinen Kari
toiminnanjohtaja
Jyväskylän agendatoimisto
Katainen Reija
koordinaattori
Jyväskylän agendatoimisto
Eskonen Anna-Maija
Koordinaattori
Jyväskylän agendatoimisto
Timperi Kati-Erika
Koordinaattori
Jyväskylän agendatoimisto
Majaniemi Pekka
Tiedottaja
Jyväskylän agendatoimisto
Juko Anne
Työharjoittelija
Jyväskylän agendatoimisto
Frilander Niilo
Ympäristöjohtaja
Jyväskylän ympäristöosasto

Kotipaikka: Jyväskylä
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Kertomusvuonna hallituksen varapuheenjohtajana toimi Marjatta Hynynen, sihteerinä
ja rahastonhoitajana toiminnanjohtaja Kari Lehtinen. Järjestön nimen kirjoittivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.
3.2 Hallituksen kokoukset
Hallitus piti vuoden 2005 aikana 10 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä kokousasioita oli yhteensä 103. Kaupungin edustaja Niilo Frilander osallistui
lähes kaikkiin kokouksiin. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti paikallisagendatoimistossa.
3.3 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 22.3.2005 Keski-Suomen Ympäristökeskuksessa. Tilaisuuden alussa Keski-Suomen ympäristökeskuksen tiedottaja Tanja Tuulinen esitteli ympäristökeskuksen organisaation ja toiminta-ajatuksen. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Keski-Suomen ympäristökeskuksen Merja Tissarin esitys luontoretkeilystä. Esityksen aikana jaettiin esitykseen liittyviä oppaita ja tiedotusmateriaalia.
Vuosikokoukseen osallistui 16 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pentti
Niekka ja sihteerinä Kari Lehtinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Esko Alm ja
Helena Mannila. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä toimintavuodelta.
Järjestön sääntömääräinen syyskokous pidettiin 16.11.2005 Keski-Suomen ympäristökeskuksessa. Tilaisuuden alussa JAPA ry:n koordinaattori Maija Eskonen esitteli JAPA ry:n vuoden 2005 toimintaa ja hankkeita. Syyskokoukseen osallistui 15 henkilöä.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Sari Koskinen ja sihteerinä Kari Lehtinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Esko Alm ja Ville Rutanen. Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2005. Yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin Sari Koskinen. Hallituksen jäseniksi valittiin Ari Lampinen,
Elina Linnove, Leena Laurila, Marika Kolehmainen, Päivi Yrjönen, Tuula VuolioVallenius ja Ville Rutanen.
4.

JYVÄSKYLÄN PAIKALLISAGENDATOIMISTO
4.1 Sijainti ja palvelu
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 viisi
työntekijää ja työharjoittelija. Työntekijät vastasivat hankkeitten koordinoinnista, tiedottamisesta ja toimistopalveluista.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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Toimihenkilöt vuonna 2005:

5.

Nimi

Tehtävä

Aika

Kari Lehtinen

toiminnanjohtaja

01.01. – 31.12.2005

Reija Katainen

tiedottaja

01.01. – 31.03.2005

Maija Eskonen

koordinaattori

01.04. – 30.11.2005

Kati-Erika Timperi

koordinaattori

02.12. – 31.12.2005

Pekka Majaniemi

tiedottaja

13.05. – 31.10.2005

Anne Juko

työharjoittelija

05.09. – 31.12.2005

YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
5.1 Yleinen tiedottaminen
Järjestö tiedotti toiminnastaan internetissä, asukaslehdissä, päivälehdissä, paikallisradiossa ja TV:ssä. Lisäksi julkaistiin mediatiedotteita ja jäsentiedotteita sekä esitteitä ja
raportteja. Erilaisista tapahtumista annettiin haasteluja Radio Jyväskylään, KeskiSuomen Radioon ja TV2 Keski-Suomen uutisiin.
5.2 Jäsentiedotteet
Jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä 10. Jäsentiedotteet toimitettiin
kaikille asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostina. Lisäksi jäsentiedote toimitettiin yhteistyötahoille niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen kotisivuille.
5.3 Kirja
Keke -kirjan valmistelutyö aloitettiin toimintavuoden lopulla. Kirjan tarkoitus on
avata käsitteet ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys.
Kirjatyö jatkuu vuonna 2006 ja se julkaistaan keväällä 2006

6.

YHDISTYKSEN KAMPANJAT JA KILPAILUT
6.1 Jyväsjärven rantojen puhdistustalkoot
JAPA ry järjesti yhteistyössä kaupungin kanssa jokavuotisen Jyväsjärven rantojen
puhdistustalkoot kolmannen kerran. Tavoitteena oli siistiä Jyväsjärven ympäristö,
edistää asukkaiden sosiaalista yhteistoimintaa ja parantaa rantaraitin viihtyisyyttä.
Talkoissa oli neljä yhteyspistettä: Kuokkalan Ainola, Halssilan uimaranta, Lutakon
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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Vaneritoritie ja Mattilanniemi. Puhdistustalkoot toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän
asukasyhdistysten, Jyvässeudun Työttömät ry:n, ympäristöviraston ja katu ja puistoosaston sekä ALTEK:n kanssa. Tapahtuma keräsi runsaasti vapaaehtoisia talkoolaisia.
6.2 Kampanja jättiukonputken hävittämiseksi
JAPA ry käynnisti yhteistyössä katu- ja puutarhaosaston kanssa kesällä 2004 kampanjan jättiukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Asukkaat ilmoittivat
useita havaintoja kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla agendatoimistoon. Kampanja jatkui toimintavuonna aktiivisesti.
6.3 Pujonnyhtämiskilpailu
JAPA ry käynnisti neljännen kerran jo perinteeksi käyneen Jyväskylän Pujonnyhtämiskilpailun, johon ilmoittautui viisi joukkuetta. Tarkoitus oli leikkimielisen kilpailun
avulla vähentää pujon kasvua ja sen aiheuttamia allergisia oireita sekä edistää asukkaiden sosiaalista yhteistoimintaa. Pujoa kerättiin yli tuhat kiloa yleisiltä alueilta kuten
bussipysäkkien luota sekä lasten leikkipaikkojen ja koulujen läheisyydestä. Kolme parasta yhteisöä palkittiin rahapalkinnolla.
6.4 Ekotekokilpailu
Vuonna 2004 käynnistetty ekotekokilpailu jatkui toimintavuonna. Parhaat Ekovinkit
julkaistiin kuukausittain asukastiedotuslehti Kuokkasessa ja JAPA ry:n kotisivuilla.
Parhaat ekovinkit palkittiin energiansäästölampulla.
7.

HANKKEET
7.1 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 sai jatkoaikaa vuodelle 2006. Hankkeesta lisätietoja kotisivuilta www.jyvaskyla.fi/japa.
7.2 Polkupyörienvuokraus -hanke
Liikenne- ja viestintäministeriön tukema Jyväskylän polkupyörienvuokrauspalvelu –
hanke kesti 10 kuukautta. Hankkeen tavoitteena oli käynnistää polkupyörien vuokraustoiminta kävelykadun kompassilla. Hanke toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.
Hankkeesta lisätietoja kotisivuilta www.jyvaskyla.fi/japa.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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7.3 Liikkumisenohjaussuunnitelmat -hanke
Liikenne- ja viestintäministeriön tukema Liikkumisenohjaussuunnitelmat -hanke kesti
kahdeksan kuukautta. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan terveyttä ja ympäristöä
huomioivat liikkumisenohjaussuunnitelmat mukaan lähteville organisaatioille. Hankkeen avulla saatiin aikaiseksi liikkumisenohjaussuunnitelmat Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Sisä-Suomen verotoimiston Jyväskylän toimipaikalle Heikinkatu
3:een. Hanke toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. Hankkeesta lisätietoja kotisivuilta
www.jyvaskyla.fi/japa.
7.4 Ympäristöneuvojat asuinalueille –hanke
Ympäristöministeriön tukema Ympäristöneuvojat asuinalueille –hanke kesti kuusi
kuukautta. Hankkeen tavoitteena oli tarjota ympäristöasioista kiinnostuneille asukkaille koulutusta ja mahdollisuuksia vaikuttaa asuinalueiden kehittämiseen. Hankkeen
avulla saatiin aikaiseksi useita koulutustilaisuuksia ja jäteneuvojat seminaari, joihin
osallistui runsaasti asiasta kiinnostuneita asukkaita. Hanke tuotti myös ns. ympäristöneuvojan työkalupakin, joka liitettiin yhdistyksen sivuille. Hankkeesta lisätietoja kotisivuilta www.jyvaskyla.fi/japa.
7.5 Jäteneuvojat asuinalueille -hanke
Jäteneuvojat asuinalueille –hanke hyväksyttiin loppuvuodesta Keski-Suomen yhteistyöasiakirjaan. Paikallisen kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on yhdyskuntajätteen
määrän vähentäminen. Hankkeen yhteistyökumppani on Jyväskylän kaupunki. Hankkeen rahoittajat ovat JAPA ry ja Keski-Suomen ympäristökeskus. Käynnistymisajankohta: keväällä 2006.
7.6 Life –hanke
LIFE –hanke on yritysten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi tarkoitettu kansainvälinen yhteistyöhanke. JAPA ry allekirjoitti partnerisopimuksen JYKES Oy:n kanssa
syksyllä. Hankesuunnitelma jätettiin EU komission jatkokäsittelyyn. Käynnistymisajankohta: keväällä 2006.
8.

OSALLISUUS TAPAHTUMISSA
8.1 Liikkujan viikko ja Autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin Jyväskylässä 16.-22.9. JAPA ry:n toimihenkilöt kuuluivat Liikkujan viikon suunnittelutyöryhmään. Yhdistys esittäytyi Kirkkopuistossa järjestetyssä yleisötapahtumassa.
8.2 Euroopan rakennusperintöpäivät
Euroopan rakennusperintöpäivät viettiin Jyväskylän seudulla 9.9 – 11.9. Teemana oli
Puistot ja Puutarhat. JAPA ry:n toimihenkilöt kuuluivat tapahtuman suunnittelutyöryhmään. Yhdistys esittäytyi Kuokkalassa järjestetyssä Sadonkorjuujuhlassa.
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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8.3 Puutarhapäivä
Puutarhapäivää vietettiin kävelykadulla 1.6. JAPA ry:n toimihenkilöt kuuluivat tapahtuman suunnittelutyöryhmään. Yhdistys esittäytyi Kävelykadun tapahtumassa.
9.

AGENDA21 -TYÖRYHMÄTYÖ
Vuonna 2003 koottu Jyväskylän Agenda21 –työryhmä oli tauolla vuonna 2005. Ennen
tauolle jäämistä Agenda21 –työryhmässä keskusteltiin yritysten ja myös laitosten ympäristöjärjestelmistä kestävän kehityksen toteuttamisvälineinä. Työryhmän jäseniä
osallistui toimintavuoden aikana pienempiin työryhmiin, joissa suunniteltiin mahdollisia käytännön projekteja kestävän kehityksen edistämiseksi. Tuloksena syntyi mm.
Virastojen ja toimistojen ympäristöystävällisten toimintamallien edistämisprojekti
VYÖTE. Mukana suunnittelutyöryhmässä oli edustajia Jyväskylän kaupungista, Jyväskylän yliopistosta, Keski-Suomen ympäristökeskuksesta, Keski-Suomen Energiatoimistosta, Sisä-Suomen verotoimiston Jyväskylän toimipaikka Heikinkatu 3:sta ja
JAPA ry:stä.

10.

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.

11.

YHDISTYKSEN MUITA VAIKUTUSALUEITA
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)
Lisäksi mukana alueellisissa hankkeissa kertomassa paikallisagendatoiminnasta.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus: 1728119-5
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YHTEENVETO
Jyväskylän kaupungin toiminta-avustusmääräraha mahdollisti yhdistyksen neljännen
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 erityisesti hanketyöhön, koska siten saadaan paikalliseen
agendatyöhön kansallista, paikallista ja myös ESR rahaa. Monipuolisten hankkeitten
ansiosta yhdistyksen taloudellinen tila kohentui huomattavasti ja työllistämisvaikutukset olivat merkittävät. Hanketuloilla yhdistyksen toimintatuotto kasvoi yli nelinkertaisesti. Yhdistyksen hankkeet työllistivät kuusi työntekijää ja polkupyörienvuokraushankkeen myötä keskustaoppaat palasivat kaupunkikuvaan. Hankkeiden ohjausryhmissä oli jäseniä yli seutukuntien. Esimerkiksi ASKELMA –hankkeessa oli mukana
ympäristönsuojeluviranomaisia Jyväskylästä, Jyväskylän maalaiskunnasta, Laukaasta
ja Muuramesta.
Tälläkin toimintakaudella yhdistys avasi kestävän kehityksen ulottuvuudet konkreettisin esimerkein, jotta sanaparin merkitys ymmärrettäisiin samalla tavalla niin asuinympäristöissä kuin työyhteisöissä. Tietoa lisäämällä ekologinen jalanjälki pienenee ja
ekologinen selkäreppu rasittaa yhä vähemmän niin luontoa kuin ihmisiä. Kyseessä on
yhteinen etu ja mahdollisuus.
JAPA yhdistys palkittiin toimintavuoden päättyessä kauppa- ja teollisuusministeriön
tytäryhtiö MOTIVA Oy:n valtakunnallisessa energiansäästöseminaarissa kunniamaininnalla. Palkitsemisen perusteena oli aktiivinen ja monivuotinen energiansäästön
puolesta puhuminen. Laatu ja pitkäikäisyys ovat kestävää kehitystä.

Jyväskylässä 7. päivänä maaliskuuta 2006

JAPA ry
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