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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 seitsemäs toimintavuosi.
Jyväskylän kaupungissa toimii noin 30 asukasyhdistystä, joista suurin osa aktiivisesti
toimivista ovat JAPA ry:n perustajajäseniä. Toimintavuonna jäsenmaksun maksoi 13
asukasyhdistystä, mikä on enemmän kuin edellisenä toimikautena. Yrityskannatusjäseniä oli
kaksi ja yksityisiä viisi. 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. Paikallistason toimintaohjelma muodostuu järjestettävän toiminnan kautta.
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

julkisessa

mediassa,

esitteillä,

julkaisuilla

ja

kotisivuilla.
Yhdistyksen hallitus laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja arvion taloudesta, jonka
yhdistyksen syyskokous hyväksyy loka-marraskuussa. Toimintakertomus ja tilikertomus
esitetään kevätkokoukselle helmi-maaliskuussa.

2. TALOUSKATSAUS
JAPA ry sai Jyväskylän kaupungilta perustoimintaansa vuonna 2008 perusrahoitussopimuksen
mukaisesti 30 000 euroa. Lisäksi yhdistys sai kuntarahoitusta eri kampanjoille 53 312,77 euroa.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 86 235,39 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.1.2008 osoittaa
514,38 euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2008 oli 14 916,44 euroa. Toimintavuoden
tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä.
JAPA ry:n tilintarkastajina toimivat Asko Hiltunen ja Aila Pokela, varatilintarkastajina
toimivat Veli-Heikki Lämsä ja Seppo Lindholm
Jyväskylän seutukuntien esikoululaisille suunnatun jäteneuvontakampanjan tuotot olivat
arvioitua suuremmat, sillä talousarviota tehdessä ei ollut vielä tarkkaa tietoa osallistujakuntien
esitysten

määrästä.

Kampanjan

kunnilta perittyjä

esityksen

hintaan

kuulumattomia

kilometrikorvauksia ei ole merkitty erilleen yhdistyksen kirjanpitoon, mutta niiden osuus
kampanjan tuotoissa oli 331,20 €, joka on 168,80 € pienempi kuin talousarviossa.
Talousarviossa

päiväkotien

matkakulut

oli

merkitty

kohtaan

”muut

matkakulut”.

Roskaantumisen ja ilkivallan ehkäisy -kampanjassa tulot ovat arvioitua suuremmat, sillä
summaan sisältyvät myös kuitteja vastaan perityt osuudet, mm. mainostoimistokuluja ja
painatuskustannuksia. Nämä kustannukset ovat yhdistyksen kirjanpidossa niille kuuluvilla
paikoilla, mm. tapahtuma- ja kampanjakuluina sekä tiedotus- ja markkinointikuluina.
Kirjanpidossa kampanjarahoitukset on merkattu kunnittain ja yhteensä näitä tuloja saatiin n.
11 500 € arvioitua enemmän edellä mainituista syistä johtuen. Tuloja saatiin myös ennakoitua
enemmän koulutus- ja konsultointituloina sekä jäsenmaksuina. Tuloja saatiin myös
roskaantumisen ehkäisy -kampanjan sponsorointina, näitä ei ollut eritelty talousarvioissa.
Vuoden talousarvion tuotoista poistui oppimisympäristö-hanke sekä ympäristölehden
ilmoitustulot hankkeiden jäädessä toteutumatta.
Aineet, tarvikkeet ja tstokulut jäivät talousarviota pienemmiksi. Postikuluja lukuun ottamatta
kaikki osa-alueet alittivat arvion. Talousarviosta puuttui toimitilojen siivouskulujen osuus.
Postikulut kasvoivat myös huomattavasti vuodesta 2007 johtuen Jyväskylän laajenemisesta ja
siihen valmistautumisesta aiheutuneista postitusmäärien kasvusta. Postimerkkejä hankittiin
myös valmiiksi ennen niiden hinnannousua. Matkakulut ylittivät talousarvion esikoulujen
ympäristökasvatuskampanjan ja roskaantumisen ehkäisy -kampanjan laajojen ajoalueiden
vuoksi. Muut matkakulut kirjanpidossa pitävät sisällään mm. parkkimaksut vuodelta 2008 sekä
parkkikortin vuodelle 2009. Tämä oli ostettava jo vuoden 2008 puolella ja oli osittain myös
silloin voimassa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion yhdistyksen logon ja Internet-sivujen
uusimisen vuoksi, tämä ei ollut suunnitelmissa vielä talousarviota laadittaessa. Myös tiedotusja markkinointikulut ylittivät arvioidun johtuen kampanjoiden kuluista, joita laskutettiin
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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myöhemmin kunnilta. Talousarviossa ei ollut esitettynä kirjanpidon ”Muut kulut” osiota, johon
on kirjattu mm. vuoden aikana myönnetyt palkinnot, muistamiset ja tarjoilukulut.
Yhdistyksen työntekijöiden lomakausi poikkeaa normaalista ajoittuen vuosittain ajalle
tammikuu-joulukuu seuraamisen helpottamiseksi. Koko vuoden lomarahat on sovittu
maksettaviksi joulukuun palkan yhteydessä.
Talousarvion toteutumisessa onnistuttiin hyvin verraten, että se laadittiin tilanteessa, jolloin
kaikki vuoden tulot eivät olleet varmistuneet. Vuonna 2008 yhdistys toimi ilman lainarahaa ja
maksoi pois loput vuonna 2007 otetut lainat. Vuoden aikana selvitettiin verotoimiston kanssa
yhdistyksen mahdollista arvonlisäverovelvollisuutta. Verotoimisto tuli johtopäätökseen, ettei
yhdistys ole arvonlisäverovelvollinen myöskään vuonna 2009.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2008
3.1 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jolle syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan
puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi – kymmenen muuta jäsentä. Yhdistyksen
puheenjohtajana

toimi

kertomusvuonna

Elina

Linnove

Yläkaupungin

asuinalueelta.

Kertomusvuonna hallituksen varapuheenjohtajana toimi Esko Alm ja sihteerinä Anna
Sarkkinen.
HALLITUS v. 2008
Jäsen
Elina Linnove, puheenjohtaja
Esko Alm, Varapuheenjohtaja
Erkki Nyrhinen, Rahastonhoitaja
Marjatta Hynynen, Jäsen
Pirjo Jämsén-Ahonen, Jäsen
Sari Koskinen, Jäsen
Leena Laurila, Jäsen
Mervi Saukko, Jäsen
Anna-Maija Suutarinen, Jäsen
Eini Tuupainen, Jäsen
Petri Puroaho, Jäsen, erosi 4.11.2008

Edustus
Yläkaupungin asuinalue
Yläkaupungin asukasyhdistys
Lutakon asukasyhdistys
Jyväskylän kaupunki/
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Kuokkalan asukkaat ry, Nenäinniemen
asukasyhdistys
Lutakon asuinalue
Keltinmäen asukasyhdistys ry
Jyväskylän kaupunki/ Ympäristöosasto
Mäki-Matin asuinalue
Kuokkalan asukkaat ry
Kuokkalan asuinalue

Hallitus piti vuoden 2008 aikana 9 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä
kokousasioita oli yhteensä 128. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Paikallisagendatoimiston
kokoustiloissa. Yksi kokous pidettiin Naissaaren kahvilassa Vaajakoskella.
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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3.2 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 11.3.2008 Lutakon lähipalvelutalolla. Tilaisuuden
alussa KyläKelpaa! -hankkeen projektipäällikkö Hannele Mäntyjärvi Korpilahdelta puhui
lyhyesti KyläKelpaa -hankkeesta ja Korpilahden kylillä järjestettävistä asumismessuista.
Hänen

jälkeensä

ylläpitohortonomi

Tarja

Ylitalo

Katu-

ja

puisto-osastolta

kertoi

asukasyhteistyöstä, viherhoitosopimuksista ja tapahtuman järjestämisen lupamenettelyistä.
Lisäksi yhdistyksen työntekijät kertoivat Sotkutonta päivää! -kampanjasta.
Vuosikokoukseen osallistui 12 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kari Åström ja
sihteerinä Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Eini Tuupainen ja Petri Puroaho.
Vuosikokous

hyväksyi

toimintakertomuksen

ja

vahvisti

tilinpäätöksen

edelliseltä

toimintavuodelta sekä myönsi vastuuvapauden asianosaisille.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 12.11.2008 Sepänkeskuksessa. Kokouksen
aluksi esiteltiin JAPA ry:n toimintaa ja Jyväskylän kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Elli
Ojaluoto kertoi mistä ja mihin jyväskyläläiset asukas- ja kyläyhdistykset voivat saada avustusta
toimintaansa vuonna 2009.
Syyskokoukseen osallistui alustuksineen 29 henkilöä. Puheenjohtajana toimi Tuulikki
Väliniemi

ja

sihteerinä

Anna

Sarkkinen.

Pöytäkirjan

tarkastajina

ja

mahdollisina

ääntenlaskijoina toimivat Esko Alm ja Pirjo Jämsén-Ahonen. Syyskokous hyväksyi hallituksen
esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2009. Yhdistyksen puheenjohtajaksi
valittiin Elina Linnove. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2009 valittiin Esko Alm (Yläkaupungin
ja ydinkeskustan asukasyhdistys ry), Nico Holmberg (Kortepohjan Asukkaat ry), Pirjo JämsénAhonen (Nenäinniemen asuinalue), Minna Jääskeläinen (Huhtasuon asukasyhdistys ry), Arja
Mönkkönen

(Kypärämäki-Köhniön

asukasyhdistys

ry),

Erkki

Nyrhinen

(Lutakon

asukasyhdistys ry), Raimo Seppänen (Myllyjärven Asukkaat ry) ja Anna-Maija Suutarinen.
Kaupungin edustajana hallituksessa jatkaa Mervi Saukko, rakennus- ja ympäristölautakunta
nimeää edustajansa myöhemmin.
Syyskokous hyväksyi yhdistyksen sääntöihin ehdotetut muutokset.

3.3 Paikallisagendatoimisto
JAPA ry:n toimitila sijaitsi kertomusvuonna osoitteessa Kilpisenkatu 8, 40100 Jyväskylä.
Valtiontalossa sijaitsevaa toimitilaa kutsuttiin paikallisagendatoimistoksi ja se oli avoinna
pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-15.00. Toimintavuonna toimistossa työskenteli kaksi
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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työntekijää nimikkeellä koordinaattori. He vastasivat yhdistyksen perustoimintaan kuuluvista
tehtävistä,

tapahtumien

koordinoinnista,

tiedottamisesta

ja

toimistotehtävistä.

Koordinaattoreiden työsuhteet muutettiin vuonna 2008 määräaikaisista jatkuviksi. Lisäksi
yhdistyksellä toimi harjoittelija 15 viikon ajan. Harjoittelu jatkuu vuoden 2009 puolella.
Yhdistyksen nimen kirjoittivat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri
kaksi yhdessä. Lisäksi yhdistyksen hallitus myönsi kokouksessaan 2/2008 koordinaattoreille
Anna Sarkkinen ja Kati Kankainen nimenkirjoitusoikeuden kummallekin erikseen. Seuraavassa
on lueteltu hallituksen jäsenet.
Toimihenkilöt vuonna 2008
Nimi

Tehtävä

Aika

Kati Kankainen (ent. Korkki)

Koordinaattori

1.1.-31.12.2008

Anna Sarkkinen

Koordinaattori

1.1.-31.12.2008

Minna Jääskeläinen

Harjoittelija

30.6.-31.12.2008

4. YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
4.1 Yleinen tiedottaminen ja luennot
Yhdistys tiedotti toiminnastaan Internetissä, asukaslehdissä, päivälehdissä, paikallisradioissa ja
TV:ssä.

Lisäksi

julkaistiin

Keskisuomalaisessa,

media-

Suur-Jyväskylä

ja

jäsentiedotteita.

lehdessä,

Tiedotteita

Keski-Suomen

julkaistiin

Viikossa,

mm.

Jyväskylän

kaupunkilehdessä sekä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä. Yhdistys toimitti omaa palstaa
Jyväskylän kaupunkilehden Internet-sivuilla päivittäen tekstejä viikoittain. Yhdistyksen
työntekijät antoivat haastatteluja Radio Keski-Suomelle, Radio Jyväskylälle, Radio Voicelle ja
Radio Suomi Popille ja YLE Keski-Suomen alueuutisiin. Erilaisissa tapahtumissa annettiin
haastatteluja eri viestimille.
Yhdistys tuotti materiaalia asukaslehtiin, mm. Kortepohjalaiseen, Kuokkaseen ja Suur
Halssilaan sekä osallistui myös vuonna 2008 Keski-Suomen ympäristökeskuksen Fiksu-lehden
ympäristökasvatuksen teemanumeron toimittamiseen ja materiaalin tuottamiseen. Yhdistys
toimitti myös sivun Fonectan vuoden 2009 paikallista puhelinluetteloa varten aiheena kestävä
kehitys ja jätemäärän vähentäminen.
Lisäksi pidettiin luentoja Jyvälän Nuorten maahanmuuttaja projektissa, Jyväskylän
eläkkeensaajayhdistyksille,

JAMK:n

kestävän

kehityksen

luentosarjoilla,

sekä

alusti

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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Jyvässeudun kuluttajakompassi ry:n hallituksen kokousta. Yhdistys osallistui kodin jätehuollon
asiantuntijana Kodin Ykkösen ”Koti on In” -teemapäiville opastaen asiakkaita kodin
jäteongelmissa.
Vuoden aikana agendatoimistoon kävi tutustumassa vieraita Intiasta sekä opiskelijoita Åbo
Akademin Vaasan yksiköstä. Heille esiteltiin agendatoimiston toimintaa. Lisäksi toimintaa
esiteltiin Jyväskylän Vihreille.
Yhdistys julkaisi elokuun 2008 alussa uudistuneet Internet-sivut osoitteessa www.japary.fi.
Sivujen kävijämäärä oli kiitettävä, keskimäärin 50 kävijää päivässä. Samalla uudistettiin
yhdistyksen

logo.

Uudistunut

logo

ja Internet-sivut

tilattiin

tarjousten

perusteella

Tuotantokopla Oy:ltä.

4.2 Jäsentiedotteet
Jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä kahdeksan. Jäsentiedotteet toimitettiin
asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostitse. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen
kotisivuille.

5. YHDISTYKSEN PERUSTOIMINNAN TAPAHTUMAT
5.1 Asuinalueiden siivoustempaus
JAPA ry järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin katu- ja puisto-osaston kanssa jo
perinteeksi muodostuneet asuinalueiden siivoustempauksen. Talkoissa asukkaat ilmoittivat
agendatoimistolle omia siivousporukoitaan ja alueen, jolta he roskia keräsivät. ALTEK hoiti
roskasäkkien keräämisen ja kuljetuksen Mustankorkealle. Vuonna 2008 talkoisiin osallistui
ennätykselliset 26 siivousporukkaa ympäri Jyväskylää ja yhteensä 333 asukasta. Lisäksi
samana päivänä Halssilan koulun oppilaat vanhempineen siivosivat asuinaluettaan nostaen
osallistujamäärän liki tuhanteen asukkaaseen.

5.2 Kampanja jättiläisukonputken hävittämiseksi
JAPA ry käynnisti yhteistyössä Katu- ja puisto-osaston kanssa kesällä 2004 kampanjan
jättiläisukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Vuonna 2008 asukkaat ilmoittivat
140 havaintoa kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla agendatoimistoon.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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5.3 Pujonnyhtämiskilpailu
Pujonnyhtämiskilpailu järjestettiin jälleen vuoden tauon jälkeen. Kilpailuun osallistui 7
joukkuetta. Palkintoja jaettiin kolmelle parhaalle joukkueelle, 200, 100 ja 50 euroa. Kilpailun
voitti Karkaussaaren joukkue tuloksella 683,5 kg. Yhteensä kilpailun aikana kerättiin
ennätykselliset 2450 kiloa pujoa. Joukkueet olivat järjestyksessä Karkaussaari: 683,5 kg,
Myllyjärven asukkaat: 652 kg, Iltarannantie 2: 542,5 kg, Alakaupungin asukasyhdistys: 271,20
kg, Keltinmäen asukasyhdistys: 267 kg ja Mannilan asukasyhdistys: 32 kg. Yksi joukkue joutui
perumaan osallistumisensa ja yksi ryhmä nyhti pujoa omaksi ilokseen osallistumatta
kilpailuun.

5.4 Liikkujan viikko ja Autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin Jyväskylässä 16.-22.9.2008. JAPA ry kokosi
Liikkujan viikon tapahtumat Internetiin tapahtumakalenteriksi ja koordinoi Autottomana
päivänä

järjestettävän

tapahtuman

22.9.2008.

Tapahtuma

pidettiin

uudella

paikallisliikennekeskuksella Jyväskylän

keskustassa.

Tapahtumaan

osallistui

runsaasti

asukkaita. Liikkuja viikon ja Autottoman päivän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat
vuonna 2008 mm. Jyväskylän kaupunki, Liikenneturva, Poliisi, Vihreä Liitto, Otsoni ry, Pekan
Rysä, Hengitysliitto ja Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri. Jyväskylän liikenne lahjoitti
matkakortteja tapahtumassa järjestettyyn kyselyyn vastanneiden kesken suoritettuun arvontaan.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin 2000 ilmaista bussilippua paikallisliikenteen tasataksa-alueelle.
Autottoman päivän tapahtuman juonsi Riitta Oikarinen.

5.5 Energiansäästöviikko
Yhdistys tiedotti energiansäästöstä My Way 2008 -nuorisomessuilla. Messuilla nuoret täyttivät
kyselylomakkeen omista energiankäyttötottumuksistaan. JAPA ry, Jyväskylän kaupunki,
Jyväskylän kaupunkiseurakunta ja Keski-Suomen ympäristökeskus lanseerasivat yhteistyössä
henkilöstölle energiansäästöhaasteen. Lisäksi energiansäästöviikosta tiedotettiin Jyväskylän
kaupungin Internet-sivujen ykkösuutisena.

5.6 Älä osta mitään -päivä
Älä osta mitään -päivästä tiedotettiin Jyväskylän kaupungin Internet-sivujen ykkösuutisena
yhdessä joululahjapussikilpailun kanssa. Lisäksi Keski-Suomen Luontomuseolla järjestettiin
aamupäivällä pienimuotoinen tapahtuma teemalla ”Punnitse valintasi”.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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6. YHDISTYKSEN MUUT KAMPANJAT
6.1 Sotkutonta päivää! -kampanja
JAPA ry toteutti vuonna 2008 Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen
alueella roskaantumisen ja ilkivallan vähentämiseen tähtäävän Sotkutonta päivää! -kampanjan.
Kampanjan

suojelijana

toimivat

Jyväskylän

kaupunginvaltuuston

puheenjohtaja,

kansanedustaja Henna Virkkunen sekä JYP:n A-nuorten joukkue.
Osana kampanjaa yhdistyksen työntekijät ohjasivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijoita heidän nuorten roskaamisasenteita käsittelevässä opinnäytetyössään. Heidi Oravan
ja Susanna Viinikaisen opinnäytetyö ”Vain heikot roskaavat – Jyväskyläläisten toisen asteen
opiskelijoiden roskaukseen liittyvät asenteet ja käyttäytyminen” valmistui marraskuussa 2008.
Työ on luettavissa yhdistyksen Internet-sivuilla.
Sotkutonta päivää! -kampanja rakentui suunnitellusti neljästä osiosta
1. Koirankakan keräystalkoot
2. Älä jätä kesäkoiraa – mäyräkoirien kuoret eivät kuulu luontoon -tiedotuskampanja
3. Siivoton viikonloppu -tapahtumat
4. Vähäjätteinen joulu ja uusi vuosi -tiedotuskampanja
Lisäksi toukokuussa 2008 pidettiin kampanjasta virallinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus sekä
kesästä alkaen Sinä maksat. -julistekampanja näkyi Jyväskylän katukuvassa. Joulun aikaan
kampanjassa lanseerattiin yhteistyössä Jyväskylän kaupunkilehden ja käsityöliike Silkkivillan
kanssa jouluinen lahjapussikilpailu. Osallistujia oli liki 50 ja osa töistä lahjoitettiin
Nuorkauppakamarin Joulupuu -keräykseen. Yhdistys osti pusseihin pienet lahjat. Kampanjasta
on koottu oma raporttinsa.

6.2 Esikoululaisten ympäristökasvatuskampanja
JAPA ry toteutti tammi-huhtikuussa 2008 Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan,
Muuramen ja Uuraisten esikouluryhmissä esikoululaisten ympäristökasvatuskampanjan.
Kampanjassa

Anssu-peikko

kiersi

ystävänsä

kanssa

läpi

kaikki

osallistujakuntien

esikouluryhmät kertoen roskaantumisesta, jätteiden oikeasta lajittelusta ja jätteiden
hyötykäytöstä. Esikouluryhmiä oli yhteensä 110 ja kampanja tavoitti toiminta-aikanaan liki
2000 lasta osallistujakuntien alueella. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat yhdistyksen
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koordinaattorit. Kampanja sai päiväkodeilta erittäin hyvää palautetta ja toivomuksen esitysten
jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Kampanjasta on koottu oma raporttinsa.

7. YHDISTYKSEN HANKKEET
Yhdistyksellä

oli

vuoden

aikana

käynnissä

yksi

hanke.

Toimintamalli

koulujen

ympäristösiivouspäivien toteuttamiseen -hanke käynnistyi toukokuussa 2008. Hankkeen
tarkoituksena on elvyttää hiipunut siivousperinne kouluissa. Hankkeen rahoitus tulee
Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen hankerahoista ja valvojana toimii Keski-Suomen
ympäristökeskus. Hanke jatkuu kesään 2009.

8. JAPA OSALLISENA JYVÄSKYLÄN TAPAHTUMISSA
8.1 Valtakunnallinen Vihervuosi Jyväskylässä
JAPA ry oli mukana laatimassa sääntöjä 4H -yhdistyksen järjestämään ”Vanhaa kierrätin,
syntyi linnunpelätin” -kilpailuun. Yhdistyksen työntekijä oli myös mukana valitsemassa
voittajia ja yhdistys palkitsi kilpailun yleisöäänestyksen voittajan 50 € rahapalkinnolla.
Yhdistys koordinoi myös Vihervuoden päätapahtumapäivänä Jyväskylässä päättäjäiset
Viitaniemen liikennepuistossa.

8.2 Viitaniemen liikennepuiston tapahtumat kesäkaudella 2008
JAPA ry osallistui Viitaniemen liikennepuiston elävöittämisen suunnittelupalavereihin
keväällä. Yhdistys oli mukana liikennepuiston avajaisissa 3.6 omalla pisteellään. Japan
pisteessä arvuuteltiin erilaisten kulkuvälineiden hiilidioksidipäästöjä 100 km:n matkalla.
Osallistujat saivat kokeilla kasseja, joissa oli junan, linja-auton, henkilöauton ja lentokoneen
tuottamien päästöjen painot. Kaikkien arvaukseen osallistuneiden kesken arvottiin 10 matkan
matkakortti Jyväskylän liikenteelle. Liikennepuiston avajaisiin osallistui yli 300 henkeä.
Yhdistys koordinoi liikennepuiston päättäjäiset 6.9.2008 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja
Jyväskylän Saukkojen kanssa. Päättäjäisiin osallistuivat myös poliisi ja pelastuslaitos.
Esiintyjänä oli lastenmusiikkiyhtye Loiskis. Päättäjäisiin osallistui arviolta 500 henkeä.

8.3 Monikansallinen elonkorjuujuhla
Yhdistys

osallistui

Kuokkalan

Ainolassa

31.8.2007

järjestettyyn

Monikansalliseen

elonkorjuujuhlaan. Tapahtumaa koordinoi VIRMA-projekti. JAPA ry oli mukana tapahtuman
suunnittelutyöryhmässä sekä itse tapahtumassa jakoi pujonnyhtämiskilpailun palkinnot.
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8.4 Lausunnot ja osallistuminen seminaareihin, luentosarjoihin ja kokouksiin
Yhdistyksen

työntekijät

yleishyödyllisyydestä
toteuttivat

ja

maalis-huhtikuussa

järjestöjohtamisesta

yhteistyössä

maisteriohjelma,

osallistuivat

Jyväskylän

järjestettyyn

yliopiston

Jyväskylän seudun

vapaaehtoistoiminnasta,

luentosarjaan.

kansalaisyhteiskunnan

kansalaisopisto

Luentosarjan

asiantuntijuuden

ja

Keski-Suomen

sosiaaliturvayhdistyksen Versova -hanke.
Yhdistyksen

työntekijät

osallistuivat

kutsuvieraina

Mustankorkea

Oy:n

10-

vuotisjuhlaseminaariin Vanhalla Ortopedialla. Tilaisuudessa muisteltiin menneitä aikoja sekä
katsottiin

jätehuollon

tulevaisuuteen.

Yhdistys

lahjoitti

Suomen

Punaisen

Ristin

katastrofirahastoon 50 euroa Mustankorkea Oy:n kunniaksi.
Yhdistyksen työntekijät aloittivat vuonna 2008 Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun
yhdistys ja järjestötoimijoille suunnatun koulutuksen. Koulutuksen aiheena oli Yhdistysten ja
järjestöjen kehittämistoiminta - projektiosaaminen, taloushallinto ja yhteisöviestintä. Koulutus
jatkuu vuoden 2009 puolelle.
Lisäksi yhdistys antoi lausuntoja kaavamuutosehdotuksiin kaupungin alueella. Lausunto
lähetettiin

myös

valmisteilla

olevasta

kaupungin

viherosayleiskaavasta

sekä

luonnonsuojelualueen perustamisesta Pitkäruohonniemeen Kuokkalaan.
Yhdistys osallistui asukasyhdistysten kokouksiin hallitusten jäsenten kautta. Yhdistyksen
työntekijät kävivät myös pyynnöstä puhumassa toiminnasta asukasyhdistysten kokouksissa.
Toiminnasta kerrottiin myös Riihimäen kaupungin kestävän kehityksen työryhmän Jyväskylän
vierailulla 20.11.2008.

8.5 Osallistuminen muiden hankkeiden järjestämiin tapahtumiin
Yhdistyksen

puheenjohtaja

ja

koordinaattori

osallistuivat

Pohjoisen

Korpilahden

yhteistyöyhdistys ry:n järjestämälle retkelle tutustumaan KyläKelpaa! -asumismessualueelle
24.5.2008. Samana päivänä toinen koordinaattori antoi jäteneuvontaa Yläkaupungin Yö
tapahtumassa Jyväskylässä. Yhdistyksen työntekijät esittelivät yhdistystä, sen toimintaa,
kestävän kehityksen asioita sekä antoivat jäteneuvontaa KyläKelpaa! -asumismessujen
asumisen teemapäivillä Korpilahdella 9.7.2008. Yhdistys oli mukana myös Muuramen
antiikki- ja perinnemarkkinoilla 19.7.2008.
JAPA ry liittyi mukaan Reilu Jyväskylä -hankkeeseen sitoutumalla käyttämään Reilun kaupan
tuotteita yksinään tai muiden tuotteiden rinnalla järjestämissään tapahtumissa. Yhdistys
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osallistui myös Reilu kahvitauko -maailmanennätykseen 21.10 nauttien toimistolla yhdessä
muiden Valtiontalossa työskentelevien kanssa Reilun kaupan kahvia ja teetä.

9. YHTEISÖEDUSTUKSET
-

Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet)

-

Keski-Suomen Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä (jäsen)

-

Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän strategiatyöryhmä (jäsen)

-

Keski-Suomen ympäristökeskuksen Fiksu-lehden teemanumeron toimitusryhmä

-

Keski-Suomen järjestöareena

-

Jyväskylä Seura ry (hallitus)

-

Jyväskylän Kasvitieteellisen Puutarhan Ystävät ry (hallituksen jäsen)

10. YHTEENVETO
Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus ja Jyvässeudun kuntien kanssa
toteutetut kampanjat mahdollistivat yhdistyksen seitsemännen 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.
Taloudellisesti vuosi oli hyvä pienestä alijäämäisyydestä huolimatta.

Jyväskylässä 28. päivänä tammikuuta 2009

JAPA ry
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