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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 yhdeksäs toimintavuosi.
Jyväskylän kaupungin laajennuttua uudessa Jyväskylässä toimii reilu 60 asukas- ja
kyläyhdistystä. Toimintavuonna jäsenmaksun maksoi 13 asukasyhdistystä. Jäsenyys oli uusille
jäsenille ilmainen vuonna 2010. Yksityisiä kannatusjäseniä oli neljä. JAPA ry:ssä valitun
toimintastrategian vuoksi (jäsenistö osa laajempaa kohderyhmää) yhdistyksen jäsenmäärä ei
kuvaa toiminnan intensiteettiä eikä toiminnan tavoittavuutta.
Yhdistyksen

tarkoituksena

käytännönläheisesti.

on

Yhdistyksen

edistää
toiminnan

kestävää

kehitystä

lähtökohtana

on

asukaslähtöisesti
YK:n

Ympäristö-

ja
ja

kehityskonferenssin Rio de Janeirossa 1992 maailman kaikille kunnille suosittelema
paikallisagenda. Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän
kehityksen toteuttamiseksi. 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. Yhdistys tiedottaa
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 2010 perusrahoitussopimuksen
mukaisesti 30 000 euroa. Lisäksi yhdistys sai kuntarahoitusta eri kampanjoille 53 864,34 euroa.
Toimintamalli koulujen ympäristönsiivouspäivien toteuttamiseen -hankkeeseen saatiin
avustusta 3693,45 euroa. Kokonaisavustussumma oli 3800 euroa, tästä 106,55 euroa on kirjattu
v. 2009 tuottoihin. Ruokaa läheltä -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2010 on kirjattu
Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5
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8773,69 euroa, summa haetaan takautuvasti keväällä 2011. Turvaa tapahtumaan -hankkeen
haettavalle avustukselle vuodelta 2010 on kirjattu 649,13 euroa, summa haetaan takautuvasti
kesällä 2011. Läheltä lautaselle -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2010 on kirjattu
825,78 euroa, summa haetaan takautuvasti syksyllä 2011. Talousarvioon verrattuna tuottoja
hankkeisiin tuli vuonna 2010 arvioitua enemmän, sillä talousarviota kahdesta hankkeesta ei
ollut vielä tietoa. Talousarviossa esitetty Keski-Suomen ympäristökeskuksen avustus on
kirjattu organisaatiouudistuksen vuoksi ELY-keskuksen hanketukiin. Tuloslaskelmassa
hankkeiden rahoitus on myös jaettu vielä ELY-keskuksen hanketukeen ja kuntarahoitukseen
Leader -ryhmien rahoitusprosenttien mukaan. Lisäksi tuottoja tuli muista pienemmistä
kampanjoista ja luennoista sekä varainhankinnasta jäsenmaksuina.
JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 98 920,39 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010 osoittaa
14 750,07 euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2010 oli 38 636,11 euroa.
Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä. Yhdistyksen tuloslaskelman ylijäämä
johtuu v. 2011 takautuvasti myönnettävistä hankeavustuksista, jotka on kirjattu vuoden 2010
tuotoiksi. Takautuvasti myönnettävät avustukset on lueteltu edellisessä kappaleessa.
Jyväskylän seutukuntien esikoululaisille suunnatun jäteneuvontakampanjan tuotot olivat hyvin
lähellä arviota huolimatta siitä, että talousarviota tehdessä ei ollut vielä tarkkaa tietoa
osallistujakuntien esitysten määrästä. Jyväskylän seudun kuntien jäteneuvontakampanjoiden
tulot ovat arvioitua suuremmat, sillä summaan sisältyvät myös kuitteja vastaan perityt osuudet,
mm. rakentaminen ja talotekniikkamessujen rakenteiden tilityksiä. Nämä kustannukset ovat
yhdistyksen kirjanpidossa niille kuuluvilla paikoilla, mm. tapahtuma- ja kampanjakuluina.
Tuloja saatiin myös ennakoitua enemmän koulutus- ja konsultointituloina. Kampanja- ja
sponsorointituotot jäivät oletettua alhaisemmiksi.
Henkilöstökulut alittuivat, sillä osa kustannuksista saatiin takaisin TE-toimiston maksamana
palkkatukena, Jyväskylän kaupungin maksamana Jyväskylä-lisänä sekä Kelan maksamina
korvauksina.
Aineet, tarvikkeet ja toimistokulut jäivät talousarviota pienemmiksi. Matkakulut ylittivät
talousarvion esikoulujen ympäristökasvatuskampanjan ja roskaantumisen ehkäisy -kampanjan
laajojen ajoalueiden vuoksi. Muut matkakulut kirjanpidossa pitävät sisällään mm.
parkkimaksuja sekä koulutuksen matkakuluja. Palkinto-osiossa ylitystä tuli johtuen mm.
Sotkutonta päivää! -kampanjassa näyttelyiden ja äänestysten

yhteydessä annetuista

Kotipaikka: Jyväskylä
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”Muut

kulut”

osiossa

on
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esitetty mm.

vuoden

aikana

pyydettyjen

yhdistysrekisteriotteiden kustannukset.
Yhdistyksen työntekijöiden lomakausi poikkeaa normaalista ajoittuen vuosittain ajalle
tammikuu-joulukuu lomien 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 2010 yhdistys toimi ilman lainarahaa.
JAPA ry:n tilintarkastajina toimi Asko Hiltunen ja varatilintarkastajana Aila Pokela.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2010
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 Jukka Harajärvi ja sihteerinä Anna
Sarkkinen.
HALLITUS v. 2010
Jäsen
Elina Linnove, puheenjohtaja
Jukka Harajärvi, varapuheenjohtaja
Raimo Seppänen, rahastonhoitaja
Heikki Jahkola, jäsen, erosi 15.3.2010
Pirjo Jämsén-Ahonen, jäsen
Minna Jääskeläinen, jäsen
Tanja Oksa, jäsen
Suvi Runonen-Väinämö, jäsen
Anna-Maija Tuuliainen, jäsen
Marjatta Hynynen, jäsen
Mervi Saukko, jäsen

Edustus
Yläkaupungin asuinalue
Päijänteen Tähtirinteen asukasyhdistys ry
Myllyjärjen Asukkaat ry
Nisulan asukasyhdistys ry
Kuokkalan asukkaat ry, Nenäinniemen
asukasyhdistys
Kuokkalan asuinalue
Halssilan asukasyhdistys ry
Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistys ry
Kortepohjan Asukkaat ry
Jyväskylän kaupunki/
Rakennus- ja ympäristölautakunta
Jyväskylän kaupunki/ Ympäristötoimi

Hallitus piti vuoden 2010 aikana 7 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä
kokousasioita oli yhteensä 77. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Paikallisagendatoimiston
kokoustiloissa Sepänkadulla ja loppuvuodesta Matarankadulla. Yksi kokous pidettiin Nyrölän
Kallioplanetaarion kahvilassa.

Kotipaikka: Jyväskylä
Y-tunnus 1728119-5

-6-

TOIMINTAKERTOMUS 2010

3.2 Sääntömääräiset kokoukset
Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2010 Paikallisagendatoimiston uusissa tiloissa
osoitteessa Sepänkatu 14 B 14. Tilaisuuden alussa yhdistyksen koordinaattorit esittelivät
Ruokaa läheltä -hanketta ja kokouksessa tarjottiin lähiruokapiirien tuotteista tehtyjä herkkuja.
Kokouksessa JAPA ry myönsi järjestyksessään toisen kestävän kehityksen palkinnon Moksin
kyläyhdistykselle aktiivisesta talkootyöstä moksilaisten hyväksi. Palkinto on suuruudeltaan 100
euroa. Kunniamaininta myönnettiin Säynätsalo Seura ry:lle.
Vuosikokoukseen osallistui 15 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paula Taiminen ja
sihteerinä Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Raimo Seppänen ja Ensio
Värjyvirta. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä
toimintavuodelta sekä myönsi vastuuvapauden asianosaisille.
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 27.10.2010 Marttakeskuksen juhlasalissa.
Kokouksen

aluksi

kokousvieraat

saivat

esittelykierroksen

uudessa

Marttalassa.

Syyskokoukseen osallistui 22 henkilöä.. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Alm ja
sihteerinä Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina ja mahdollisina ääntenlaskijoina toimivat
Suvi Runonen-Väinämö ja Anna-Maija Tuuliainen. Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän
toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin
Elina Linnove. Hallituksen jäseniksi vuodelle 2011 valittiin Jukka Harajärvi (Päijänteen
Tähtirinteen asukasyhdistys ry), Hannu Hokkanen (Jyskän asukasyhdistys ry), Pirjo JämsénAhonen (Nenäinniemen asuinalue), Tanja Oksa (Halssilan asukasyhdistys ry), Suvi RunonenVäinämö (Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistys ry), Mervi Saukko ( Jyväskylän kaupunki),
Raimo Seppänen (Myllyjärven Asukkaat ry) ja Anna-Maija Tuuliainen (Kortepohjan Asukkaat
ry). Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on perussopimuksen mukaisesti kaksi paikkaa
hallituksessa. Kaupungin edustajina hallituksessa ovat Mervi Saukko (Jyväskylän kaupunki) ja
Marjatta Hynynen (rakennus- ja ympäristölautakunta).

3.3 Paikallisagendatoimisto
JAPA ry:n toimitilat muuttivat kertomusvuoden alussa 7.1.2010 osoitteeseen Sepänkatu 14 B
14,

40720

Jyväskylä

johtuen

Valtiontalon

käyttökiellosta.

Toimitilaa

kutsuttiin

paikallisagendatoimistoksi ja se oli avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-15.00.
Toimintavuonna toimistossa työskenteli kaksi työntekijää nimikkeellä koordinaattori. He
Kotipaikka: Jyväskylä
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vastasivat yhdistyksen perustoimintaan kuuluvista tehtävistä, tapahtumien koordinoinnista,
tiedottamisesta ja toimistotehtävistä. Koordinaattori Kati Kankaisen äitiysloman sijaisena toimi
Paula Taiminen 25.1.2010 alkaen. Lisäksi yhdistyksellä toimi työelämän valmennuksen
harjoittelija 31.3.2010 saakka jatkaen nimikkeellä projektityöntekijä ajalla 1.4.-31.5.2010 sekä
yliopiston harjoittelija ajalla 5.7.-31.10.2010. Harjoittelija työskenteli yhdistyksessä kahden
kuukauden työaikaa vastaavan määrän. Lisäksi Ruokaa läheltä -hankkeessa aloitti harjoittelija
Osaran maaseutuopetusyksiköstä. Yhdistykselle töitä teki myös Invalidiliiton harjoittelija
jaettuna yhdessä muiden toimijoiden kanssa 18.10.2010 alkaen ja harjoittelun jatkuessa vuoden
2011 puolelle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Saarijärven Tarvaalan yksikön opiskelija teki
oppimistehtävänsä maahanmuuttajien jäteneuvontamateriaalista. Työ suoritettiin etätehtävänä.
Yhdistyksen nimen kirjoittivat sääntöjen mukaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri,
kaksi

yhdessä.

Lisäksi

yhdistyksen

hallitus

on

nimennyt

kokouksessaan

2/2008

koordinaattoreille Anna Sarkkinen ja Kati Kankainen nimenkirjoitusoikeuden kummallekin
erikseen ja kokouksessaan 1/2010 Paula Taimiselle nimenkirjoitusoikeuden erikseen
työsuhteen keston ajaksi (25.1.-31.12.2010).
Vuonna 2010 yhdistyksen toimitilat muuttivat toisen kerran osoitteeseen Matarankatu 4. 3.krs,
40100 Jyväskylä Kansalaistoiminnan keskuksen ensimmäisen vaiheen synnyttyä Jyväskylään.
Toimihenkilöt vuonna 2010
Nimi

Tehtävä

Aika

Kati Kankainen

Koordinaattori

1.1.-31.12.2010 (äitiyslomalla
28.1.-31.12.2010)

Anna Sarkkinen

Koordinaattori

1.1.-31.12.2010

Paula Taiminen

Koordinaattori

25.1.-31.12.2010

Susanna Sandberg

Harjoittelija, projektityöntekijä

1.1.2010-31.5.2010

Kirsi Mäensivu

Harjoittelija

5.7.2010-31.10.2010

Katariina Jousmäki

Harjoittelija

28.10.2010-31.12.2010

Petri Kotilainen

Harjoittelija

18.10.2010-31.12.2010

4. YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT
4.1 Yleinen tiedottaminen
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

Kotipaikka: Jyväskylä
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kaupunkilehdessä sekä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä. Yhdistys toimitti omaa palstaa
Jyväskylän kaupunkilehden Internet-sivuilla päivittäen tekstejä säännöllisesti. Yhdistyksen
työntekijät antoivat haastatteluja Radio Keski-Suomelle, Radio Jyväskylälle ja YLE KeskiSuomen alueuutisiin. Erilaisissa tapahtumissa annettiin haastatteluja eri viestimille. Vuonna
2010 JAPA ry liittyi myös yhteisöpalvelu Facebookiin.
Yhdistyksen Internet-sivuilla vieraili noin 62 000 kävijää vuonna 2010. Tämä on keskimäärin
5166 kävijää kuukaudessa ja 170 päivässä, suurimmillaan 14087 kävijää kuukaudessa
(marraskuu)

ja

1419

päivässä

(10.11.2010).

Suurin

kävijämäärä

johtui

kuitenkin

todennäköisesti palvelimella ilmenneestä ongelmasta, jonka korjaaminen on aiheuttanut useita
käyntejä verkkosivuilla. Sivujen kävijämäärät ovat kuitenkin olleet tasaisessa nousussa koko
vuoden.

4.2 Jäsentiedotteet
Virallisia jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä neljä. Jäsentiedotteet toimitettiin
asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostitse. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen
kotisivuille. Jäsenille lähetettiin runsaasti muuta lisäinformaatiota sähköpostitse.

5. YHDISTYKSEN PERUSTOIMINNAN TAPAHTUMAT
5.1 Asuinalueiden siivoustempaus
JAPA ry järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikan kanssa jo perinteeksi
muodostuneen asuinalueiden siivoustempauksen 4.5.2010. Talkoissa asukkaat ilmoittivat
agendatoimistolle omia siivousporukoitaan ja alueen, jolta he roskia keräsivät. ALTEK hoiti
roskasäkkien keräämisen ja kuljetuksen Mustankorkealle. Vuonna 2010 talkoot keräsivät 750
asukasosallistujaa. Lisäksi samana päivänä järjestettiin koulujen siivouspäivä -hankkeen
siivouspäivä, joka nosti päivän osallistujamäärän kokonaisuudessaan noin 14 000 asukkaaseen.

5.2 Kampanja jättiläisukonputken hävittämiseksi
JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin kesällä 2004 yhteistyössä käynnistämä kampanja
jättiläisukonputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta jatkui tänäkin vuonna. Vuonna 2010
asukkaat ilmoittivat 103 havaintoa kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla
agendatoimistoon. Lisäksi opastettiin tietoa tarvitsevia kasvin omatoimisessa tuhoamisessa ja
ilmoitettiin maaseutualueilla olevia yksityiskohteita Keski-Suomen ELY-keskuksen Vikurihankkeelle (Vieraskasvilajit kuriin).
Kotipaikka: Jyväskylä
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5.3 Pujonnyhtämiskilpailu
Pujonnyhtämiskilpailu järjestettiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kilpailuun osallistui 7
joukkuetta. Palkintoja jaettiin kolmelle parhaalle joukkueelle, 200, 100 ja 50 euroa. Kilpailun
voitti Myllyjärven Asukkaiden joukkue tuloksella 1089 kg. Yhteensä kilpailun aikana kerättiin
2500 kiloa pujoa. Kolme parasta joukkuetta olivat Myllyjärven Asukkaat ry: 1089 kg,
Karkaussaari: 846 kg, Jyväskylän Alakaupungin asukasyhdistys ry: 196 kg,

5.4 Liikkujan viikko ja Autoton päivä
Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.22.9.2010. JAPA ry koordinoi Liikkujan viikon (16.-22.9.) ja
Autottoman (22.9.) päivän järjestelyjä Jyväskylässä tänäkin vuonna.
Viikon teemana oli ”Fiksu liikenne, parempi arki”. Yhdistys kokosi
Jyväskylän

kaupungin

kirjastoon

liikkujan

viikon

näyttelyn.

Näyttelyssä JYPS ry esitteli Tanskan pyöräilyolosuhteita videon
avulla. Liikkujan viikko huipentui Autottomaan päivään, jolloin
järjestettiin seminaari sekä pienimuotoinen katutapahtuma.
Päätapahtuma oli yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja JYPS ry:n
kanssa kirjaston Minnansalissa klo 13-17 järjestetty ”Fiksu liikenne, parempi arki” –seminaari
pyöräilyn

edistämiseksi.

Seminaarin

avasi

kaupunginjohtaja

Markku

Andersson.

Kohderyhmänä olivat päättäjät ja viranomaiset. Seminaarissa kuulijoita oli lähes 50.
Seminaarin

aikana

Minnansalin

ulkopuolella

oli

yhteistyökumppaneiden

infopöytiä.

Yhteistyökumppaneina olivat Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry, Hengitysliitto Heli,
Liikenneturva

sekä

Keski-Suomen

Allergia-

ja

astmaliitto. Yhdistys organisoi Jyväskylän Liikenteen
ja

Jyväskylän

bussilippujen
Jyväskylän

kaupungin

tempauksen

jakamiseksi
Ylioppilasteatterin

ennen

ilmaisten
seminaaria.

näyttelijät

jakoivat

yhdessä koordinaattoreiden kanssa 3000 bussilippua
Kävelykadulla ja paikallisliikennekeskuksella.
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5.5 Energiansäästöviikko
Energiansäästöviikolla yhdistys tiedotti energiansäästöstä
Jyväskylän

kaupungin

pääkirjastolla

pidetyn

energiansäästönäyttelyn avulla. Näyttelyn kesto oli kaksi
viikkoa. Näyttelyn yhteydessä oli myös mahdollisuus täyttää
kyselylomake
vastanneiden

omista
kesken

energiankäyttötottumuksista,

arvottiin

elokuvalippuja.

Lisäksi

yhdistys muistutti uuden toimipaikan henkilöstöä energiansäästöstä päivittäin koko viikon ajan.

5.6 Älä osta mitään -päivä
Älä osta mitään -päivänä 26.11.2010 järjestettiin yhteistyössä Hakkutien EkoCenterillä
kierrätystapahtuma. Yhdistys tuotti infomateriaalia teemapäivästä kaikkiin EkoCentereihin

Jyväskylässä. Tapahtumassa oli esillä kierrätysmateriaaleita tehtyjä lahjoja ideoiksi sekä
valmistettiin joulukoristeita erilaisista kierrätysmateriaaleista.

6. YHDISTYKSEN MUUT KAMPANJAT
Yhdistys toteutti vuonna 2010 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja lähikuntien kanssa
erilaisia jäteneuvontaan ja ympäristökasvatukseen liittyviä projekteja ja kampanjoita, joissa
kunnat toimivat rahoittajina ja JAPA ry vastasi projektien käytännön toteutuksesta.

6.1 Sotkutonta päivää! -kampanja
JAPA ry jatkoi vuonna 2010 Jyväskylän ja Muuramen alueella
roskaantumisen ja ilkivallan vähentämiseen tähtäävää Sotkutonta päivää! kampanjaa. Kampanjan suojelijana vuonna 2010 toimi Jyväskylän
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen.
Sotkutonta päivää! -kampanja rakentui suunnitellusti seuraavista osioista
1. Töhryt, mm. valokuvauskilpailu
2. Siisti vappupiknik -kampanja
3. Uimarantojen siisteyden seuranta
4. Älä jätä kesäkoiraa – mäyräkoirien kuoret eivät kuulu luontoon -tiedotuskampanja
5. Sotkutonta päivää! -julistenäyttelyn kierrättäminen alueen oppilaitoksissa
6. Vähäroskainen joulu ja uusi vuosi -tiedotuskampanja

Kotipaikka: Jyväskylä
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Kampanjan virallinen käynnistys tapahtui 28.5 Kuokkafestissä,
jossa

taiteiltiin

sijaitsevan

neulegraffiteja

K-kaupan

Kuokkalan

sisäänkäynnille.

ostokeskuksessa

Vuoden

viimeinen

tapahtuma oli joulukoristekilpailu kierrätysmateriaalista sekä
jouluaiheinen

näyttely

Jyväskylän

kaupunginkirjastolla.

Kampanjasta on koottu oma raporttinsa.

6.2 Esikoululaisten ympäristökasvatuskampanja
JAPA ry toteutti tammi-huhtikuussa 2010 Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen esikouluryhmissä
esikoululaisten ympäristökasvatuskampanjan. Kampanjassa Anssupeikko kiersi ystävänsä kanssa läpi kaikki osallistujakuntien
esikouluryhmät

kertoen

roskaantumisesta,

jätteiden

oikeasta

lajittelusta ja jätteiden hyötykäytöstä. Esikouluryhmiä oli yhteensä
119 ja kampanja tavoitti toiminta-aikanaan liki 2000 lasta
osallistujakuntien alueella. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat
yhdistyksen koordinaattorit. Kampanja sai päiväkodeilta erittäin
hyvää palautetta ja toivomuksen esitysten jatkumisesta myös
tulevaisuudessa. Syksyllä 2010 aloitettiin uusien esikouluryhmien
(lukuvuosi 2010-2011) esitykset.

6.3 Jäteneuvontatilaisuudet asukkaille
Yhdistys piti vuoden aikana asukkaille 15 jäteneuvontatilaisuutta osana jäteneuvontasopimusta
Jyväskylän

kaupungin

jätehuollon

kanssa.

Tilaisuuksia

pidettiin

pyynnöstä

mm.

työvoimakoulutuksessa, nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa ja maahanmuuttajatapaamisissa.
Kohteista on laadittu erillinen lista.

6.4 Rakennusjätteet kiertoon -kampanja
Yhdistys osallistui Rakentaminen ja Talotekniikka 2010 -messuille
yhdessä EkoCenter Raksan kanssa teemalla ”Tyyliä ja tunnelmaa kylpyhuone

kierrättämällä”.

EkoCenter

Raksa

rakensi

messuosaston kierrätetyistä rakennustarvikkeista. Yhdistyksen

Kotipaikka: Jyväskylä
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aiheesta

”Laitevalinnoilla

säästöä

sähkölaskuun. Kuinka tulkata kodinkoneiden energiamerkintöjä?”. Messuille osallistuttiin
osana jäteneuvontasopimusta jätehuollon kanssa.

6.5 Jäte-eksperttien kouluttaminen Jyväskylässä
JAPA ry järjesti Jyväskylässä jäteaiheisia koulutuksia lokakuussa 2010. Koulutukset
koostuivat kahdesta arki-iltana pidettävästä tilaisuudesta. Koulutukset järjestettiin Vaajakosken
koululla sekä Matarankadun kokoustilassa. Koulutusten aiheina olivat lajittelu, kompostointi,
kierrättäminen, kustannukset ja säästöt sekä keinot vaikuttaa omaan jätelaskuun. Lisäksi
järjestettiin ekskursio Lassila & Tikanojan kierrätyslaitokselle Jyväskylän Seppälänkankaalle.
Koulutuksiin osallistui yhteensä 20 henkilöä.

6.6 Maahanmuuttajien jäteneuvontamateriaalin päivittäminen
Yhdistys koordinoi maahanmuuttajien jäteneuvontamateriaalin päivityksen. Kaupungin
lajitteluopastus yksinkertaistettiin ja käännätettiin tulkkikeskuksella. Vuoden 2010 lopussa
materiaali oli taittokäsittelyssä mainostoimistolla.

7. YHDISTYKSEN HANKEET
Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä neljä hanketta.

7.1 Toimintamalli koulujen ympäristösiivouspäivien toteuttamiseen -hanke
Toukokuussa 2008 alkanut Toimintamalli koulujen ympäristösiivouspäivien toteuttamiseen hanke jatkui jatkohankkeena toukokuun 2010 loppuun. Tarkoituksena oli alueellinen
edistäminen. Hankkeeseen on haettu syksyllä 2010 lisärahoitusta valtakunnalliseen
edistämiseen. Hankkeesta on olemassa oma raporttinsa.

7.2 Ruokaa läheltä -hanke
JyväsRiihi ry ja Keski-Suomen TE-keskus myönsivät JAPA ry:lle Leader-rahoitusta vuoteen
2011 jatkuvalle Ruokaa läheltä -hankkeelle. Hankkeen
tavoitteena on edistää Jyvässeudun alueella luomu- ja
lähituotteiden käyttöä ja saatavuutta sekä tuottajien ja
kuluttajien

välistä

yhteistyötä.

Jyvässeudulle

perustetaan

ensimmäinen

aloitti

Hankkeen

aikana

kolme

ruokapiiriä,

joista

toimintansa

elokuussa

2009
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Tikkakoskella, toinen helmikuussa 2010 Muuramessa ja
kolmas perustettiin elokuussa 2010 Laukassa. Syyskuussa
2010 Keski-Suomen ELY-keskus ja Pro Argria KeskiSuomi palkitsivat Ruokaa läheltä -hankkeen vuoden
kehittämishankkeena Keski-Suomen Maaseutugaalassa.
Hankkeesta on olemassa omat raporttinsa.

7.3 Turvaa tapahtumaan -hanke
JyväsRiihi ry ja Keski-Suomen ELY-keskus myönsivät JAPA ry:lle Leader-rahoitusta vuoteen
2012 jatkuvalle Turvaa tapahtumaan -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on järjestää kaksi
tapahtumien järjestämiseen tarvittavien koulutusten koulutuskokonaisuutta, joista toinen
keväällä 2011 ja toinen syksyllä 2011. Koulutuksia ovat esimerkiksi järjestyksenvalvojan
peruskurssi, EA1-kurssi, hygieniapassikoulutus ja järjestyksenvalvojakurssin päivitys. Lisäksi
tavoitteena on luoda ”osaamispankki” yhdistystorin sivuille (www.yhdistystori.fi) alueista,
joilla on tarjota koulutuksen käyneitä henkilöitä myös muille alueille. Tällainen koottu tieto
helpottaa tapahtumien järjestämistä, jos omasta piiristä tarpeellisen koulutuksen suorittaneita
henkilöitä ei löydy riittävästi. Osaamispankin avulla pyritään siihen, että hankkeen koulutuksen
käyneistä hyötyvät mahdollisesti myös ne alueet, joissa koulutuksen käyneitä on vähemmän.
Hankeaika on 1.10.2010-31.3.2012. Hankkeesta raportoidaan erikseen.

7.4 Läheltä lautaselle -hanke
Vesuri ry ja Keski-Suomen ELY-keskus myönsivät JAPA ry:lle Leader-rahoitusta vuoteen
2012 jatkuvalle Läheltä lautaselle -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on edistää Jyvässeudun
alueella luomu- ja lähituotteiden käyttöä ja saatavuutta sekä tuottajien ja kuluttajien välistä
yhteistyötä. Hankkeen aikana Jyvässeudulle (hankealue Korpilahti, Petäjävesi, Keuruu, Multia,
Jämsä) perustetaan kaksi vapaaehtoisvoimin toimivaa ruokapiiriä. Hankkeesta raportoidaan
erikseen.

8. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET
JAPA ry koordinoi Viitaniemen lasten liikennepuiston puiston avajaistapahtuman. Avajaisissa
8.6 kävi yli 500 ihmistä. Paikalla olivat Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos ja Viitaniemen
asukasyhdistys. Esiintyjänä oli Los Piratos. Avauspuheen piti Esa Kytöharju Liikenneturvasta.
Yhdistys

osallistui

asukasyhdistysten

kokouksiin

hallitusten

jäsenten

kautta,

myös

koordinaattorit vierailivat yhdistysten kokouksissa. Yhdistyksen koordinaattorit osallistuivat
Kotipaikka: Jyväskylä
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Saarenmaa-Vertaalassa, Oravasaaressa ja Taulumäellä järjestettyihin asukas- ja kyläiltoihin,
jotka järjesti Jyväskylän kaupunki yhteistyössä alueen asukastoimijoiden kanssa.
JAPA ry osallistui Liikenneturvan Jyväskylän aluetoimiston,
Rautpohjan Moottorikerhon, Autoliiton Tikkakosken osaston,
Rahtareiden Jyväskylän osaston, JAPA ry:n ja poliisin Jalankulkijan
jalokivet -heijastintempaukseen Jyväskylän kevyen liikenteen
väylillä 5.10.2010. Tempaukseen teetettiin jaettavaksi Sotkutonta
päivää -heijastimia.
JAPA ry toimii Suomen ympäristökasvatuksen seuran (Sykse ry)
Vihreä Lippu- edistäjä Keski-Suomessa. Yhdistyksen koordinaattori
osallistui Sykse ry:n kevätkokoukseen 18.3.2010 Jyväskylässä sekä
Pääkaupunkiseudun

kierrätyskeskuksen

4V-hankkeen

päätösseminaariin

Helsingissä

marraskuussa 2010. Seminaarissa JAPA ry:n ja kaupungin välistä yhteistyötä esiteltiin
esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä kunnan ja kolmannen sektorin toimijan välillä
ympäristöasioissa.
Lisäksi pidettiin luentoja työvoimapoliittisessa koulutuksessa, kotitalousoppilaitoksella sekä
ammattikorkeakoululla. Yhdistyksen toimintaa esiteltiin Mahdollisuuksien torilla Jyväskylän
kävelykadulla,

Yläkaupungin

Yö

-tapahtumassa,

Kuokkafestissä

sekä

erilaisissa

hanketilaisuuksissa.
Yhdistyksen

työntekijät

osallistuivat

yhdistystoimijoille

järjestettyihin

talous-

ja

verotuskoulutuksiin. Anna Sarkkinen suoritti Sykse ry:n Vihreä Lippu -kouluttajakoulutuksen.
Anna Sarkkinen ja Kati Kankainen aloittivat syyskuussa 2010 oppisopimuskoulutuksena
Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen. Koulutus jatkuu vuoteen 2012.

9. YHTEISÖEDUSTUKSET
-

Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet)

-

Keski-Suomen järjestöareena

-

JyväsRiihi ry (hallitus)

-

Jyväskylä Seura ry (hallitus)
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10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET KEHITTÄMISTARPEET
Yhdistyksen toiminta on kehittynyt ja vilkastunut viime vuosina. Uudet kampanjat ja
yhteistyökuviot

ovat

vakiinnuttaneet

toimintaa

myös

taloudellisesti.

Erilaiset

yhteistyökampanjat ja perinteiset toimintamallit ovat lisänneet yhdistyksen tunnettavuutta
asukkaiden keskuudessa. Samalla vakiintuneet toiminnat ovat vakauttaneet yhdistyksen
henkilöstötilanteen mahdollistamalla koordinaattoreiden työsuhteiden vakinaistamisen.
Monet uudet toiminnat ovat luoneet entistä suuremman tarpeen lisätyövoimalle. Yhdistyksellä
onkin ollut mahdollisuus tarjota entistä enemmän mielekkäitä harjoittelupaikkoja etenkin
ympäristöalan opiskelijoille. Kehittämistarpeita kuitenkin löytyy, sillä huolimatta taloudellisen
vakaantumisen saavuttamista, ei lisäresursseja palkattuun työvoimaan ole. Palkattuja
harjoitteluita

pystytään

tarjoamaan

vain

hankkeiden

budjetoinnin

ja

mahdollisten

opiskelupaikkojen tarjoamien rahoitusten avulla. Henkilöstöresursseja ei kuitenkaan voida
lisätä paljoa johtuen toimitilojen asettamista rajoitteista.
Tulevaisuudessa voitaisiin aloittaa keskustelu jäteneuvontasopimuksien sisällyttämisestä
yhdistyksen perustoimintasopimukseen vakiintuneiden toimintojen ja tapahtumien osalta.
Nykyisellään jätehuollon kanssa tehtävät kampanjat ja tapahtumat neuvotellaan uudelleen
vuosi kerrallaan.
Toiminnassa kehittämiskohteena on asukastoiminnan aktiivisuuden lisääminen. Yhtenä apuna
tähän voidaan nähdä vuonna 2010 alkanut Turvaa tapahtumaan -hanke, jonka tarjoamien
koulutusten tarkoituksena on helpottaa yhdistyksen toimintaa tapahtumien kannalta.
Asukastoiminnan saralla työskentely ilman varsinaista kampanjaa on haasteellista johtuen
toiminnan kehittämiseen heikosti jaettavissa olevista resursseista.
Yhdistyksen tiedottaminen on mediaseurannan ja toimittajilta saadun palautteen mukaan
onnistunutta. Tiedottaminen koetaan ammattimaisena ja helposti tartuttavana. Omana osanaan
palautteen

mukaan

tiedottamisessa

auttavat

mielenkiintoiset

toiminnat.

Tiedotuksen

kehittämisen paikka onkin asukastiedottamisessa, siinä, kuinka tavoittaa paremmin ihmisiä,
jotka eivät seuraa perusmediaa. Yhdistyksen toimintaan kaivattaisiin myös lisää aktiivisia
asukkaita. Samoin asukkaiden osallistumista olisi helpotettava. Tämä vaatii kuitenkin yhä
kasvavaa tietoisuuden levittämistä yhdistyksen toiminnasta.
Yhdistyksellä on tarpeena kehittää hallitustyöskentelyä niin, että hallitus kykenisi
osallistumaan toimintaan yhä enemmän ja että yhdistys pystyisi tarjoamaan hallituksen
jäsenille mielekästä osallistumista.
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11. YHTEENVETO
Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa
toteutetut kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen yhdeksännen
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.

Jyväskylässä 9. päivänä helmikuuta 2011

JAPA ry
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