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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 kymmenes toimintavuosi. 

Jyväskylän kaupungin laajennuttua uudessa Jyväskylässä toimii reilu 60 asukas- ja kyläyhdistystä. 

Juhlavuoden kunniaksi toimintavuonna ei kerätty jäsenmaksuja. Jäsenistön määrä ei kuvaa yhdistyksen 

toiminnan intensiteettiä ja tavoittavuutta JAPA ry:ssä valitun toimintastrategian vuoksi (jäsenistö osa 

laajempaa kohderyhmää). 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä asukaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. 

Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on YK:n Ympäristö- 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 2011 perusrahoitussopimuksen 

mukaisesti 30 000 euroa. Lisäksi yhdistys sai kuntarahoitusta eri kampanjoille 57 240 euroa. 

Toimintamalli koulujen ympäristönsiivouspäivien toteuttamiseen -hankkeeseen on kirjattu avusta 2 

031,74 euroa, summa haetaan takautuvasti hankeajan päättyessä vuonna 2012. Ruokaa läheltä -

hankkeen avustukset vuodelta 2011 olivat 2 934,42 euroa, hanke on päättynyt ja kaikki hankeavustukset 

maksettu. Turvaa tapahtumaan -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2011 on kirjattu 9 060,27 

euroa, summa haetaan takautuvasti keväällä 2012. Läheltä lautaselle -hankkeen haettavalle avustukselle 

vuodelta 2011 on kirjattu 6 708,16 euroa, summa haetaan takautuvasti keväällä 2012. Turvaa 

tapahtumaan ja Läheltä lautaselle -hankkeelle on tehty osamaksatukset vuonna 2011 (sis. vuoden 2010 
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kuluja), mutta haettuja summia ei ole raportointihetkeen mennessä vielä käsitelty 

rahoittajaorganisaatiossa. Tuloslaskelmassa hankkeiden rahoitus on myös jaettu vielä ELY-keskuksen 

hanketukeen ja kuntarahoitukseen Leader -ryhmien rahoitusprosenttien mukaan. Yhdistys sai 

Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan avustuksista 500 euroa 10-vuotisjuhlallisuuksien 

järjestämiseen. Lisäksi tuottoja tuli muista pienemmistä kampanjoista ja luennoista sekä juhlien ja 

Turvaa tapahtumaan -hankkeen osallistumismaksuista. 

JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 113 702,54 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2011 osoittaa 8 111,38 

euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2011 oli 47 103,49 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma 

ja tase ovat liitteenä. Yhdistyksen tuloslaskelman ylijäämä johtuu v. 2012 takautuvasti myönnettävistä 

hankeavustuksista, jotka on kirjattu vuoden 2011 tuotoiksi. Takautuvasti myönnettävät avustukset on 

lueteltu edellisessä kappaleessa. 

Yhdistyksen ja hankkeiden tuotot ja kulut sekä tilikauden tulos 2011. 

 Koko 
yhdistys 
(sis. 
hankkeet) 

Siivouspäivä 

(1.5.2011-
31.5.2012) 

Ruokaa 
läheltä 

(1.5.2009-
31.3.2011) 

Läheltä 
lautaselle 

(1.9.2010-
30.4.2012) 

Turvaa 
tapahtumaan 

(1.10.2010-
30.4.2012) 

10v-
juhlat 

Tuki %  45% 85% 80% 75%  

Tuotot 113 702,54 2 031,74 2 934,42 6 708,16 10 885,27 860,00 

Kulut -105 601,16 -4 519,22 -3 716,08 -8 385,20 -12 080,36 -1 828,09 

Tilikauden 
tulos 

8 111,38 -2 487,48 -781,66 -1 677,04 -1 195,09 -968,09 

 

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. Lisäksi Muuramen kunnan mukaantulo 

kampanjaan varmistui vasta vuoden 2011 puolella eikä sitä huomioitu talousarviota laadittaessa. Tuloja 

saatiin myös ennakoitua enemmän koulutus- ja konsultointituloina. Kampanja- ja sponsorointituotot 

jäivät oletettua alhaisemmiksi, kampanjoiden tukena käytettiin yrityksiltä saatuja palkintoja, ei 

rahallista korvausta. 

Henkilöstökulut ylittyivät kun osa kuluista siirrettiin palkkioista palkkoihin. Tämä nosti maksettavien 

työnantajan sivukulujen määrää. Lisäksi kesällä palkattiin yhdistykselle yliopiston harjoittelija. Osa 

kustannuksista saatiin takaisin Jyväskylän yliopiston maksamana opetusministeriön harjoittelutukena. 
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Koulutus- ja seminaarikuluja syntyi Turvaa tapahtumaan -hankkeiden koulutusten lisäksi 

Ratkaisuja2011 -konferenssista sekä Jätehuollon neuvonta - ja viestintäpäivistä. Runsaasti budjetin 

ylittäneet ilmoituskulut syntyivät kokonaisuudessaan hankkeiden takautuvasti maksettavista 

ilmoituskuluista. Kululajissa ”muut ostopalvelut” suurin yksittäinen kustannus syntyi Jyväskylän 

kaupungille päivitetyn lajittelupelin ohjelmointikustannuksista, jotka saatiin kokonaisuudessaan takaisin 

jäteneuvontakampanjoiden yhteydessä. Tarjoilu- ja ruokalukuluja syntyi budjetoitua enemmän 10-

vuotisjuhlien järjestämisestä. 

Yhdistyksen työntekijöiden lomakausi poikkeaa normaalista ajoittuen vuosittain ajalle tammikuu-

joulukuu lomien seuraamisen helpottamiseksi. Koko vuoden lomarahat on sovittu maksettaviksi 

joulukuun palkan yhteydessä. Lyhyemmissä työsuhteissa lomarahat maksetaan pääsääntöisesti 

työsuhteen päättyessä. 

Talousarvion toteutumisessa onnistuttiin hyvin verraten, että se laadittiin tilanteessa, jolloin kaikki 

vuoden tulot eivät olleet varmistuneet. Vuonna 2011 yhdistys toimi ilman lainarahaa.  

JAPA ry:n tilintarkastajina toimi Asko Hiltunen ja varatilintarkastajana Aila Pokela.  

 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2011 

3.1 Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jolle syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan 

puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi – neljätoista muuta jäsentä. Yhdistyksen 

puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Elina Linnove Yläkaupungin asuinalueelta. Kertomusvuonna 

hallituksen varapuheenjohtajana toimi Anna-Maija Tuuliainen ja sihteerinä Anna Sarkkinen.  

HALLITUS v. 2011  

Jäsen Edustus 

Elina Linnove, puheenjohtaja Yläkaupungin asuinalue 
Anna-Maija Tuuliainen, varapuheenjohtaja Kortepohjan Asukkaat ry 
Raimo Seppänen, rahastonhoitaja Myllyjärjen Asukkaat ry 
Jukka Harajärvi, jäsen Päijänteen Tähtirinteen asukasyhdistys ry 
Hannu Hokkanen, jäsen Jyskän asukasyhdistys ry 
Pirjo Jämsén-Ahonen, jäsen Kuokkalan asukkaat ry, Nenäinniemen 

asukasyhdistys 
Tanja Oksa, jäsen Halssilan asukasyhdistys ry 
Suvi Runonen-Väinämö, jäsen Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistys ry 
Marjatta Hynynen, jäsen Jyväskylän kaupunki/ 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
Mervi Saukko, jäsen Jyväskylän kaupunki/ Ympäristötoimi 
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Hallitus piti vuoden 2011 aikana 7 kokousta, joista 

laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä kokousasioita oli 

yhteensä 83. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 

Paikallisagendatoimiston kokoustiloissa Matarankadulla. 

Yksi kokous pidettiin Viherlandian kahvilassa. 

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 16.3.2011 

Paikallisagendatoimiston uusissa tiloissa osoitteessa Matarankatu 4, 3.krs. Tilaisuuden alussa 

Kokouksen osallistujat saivat tutustua uusiin toimitiloihin ja tämän jälkeen KYT ry:n puheenjohtaja 

Antero Mikonranta kertoi tulevan 

Kansalaistoiminnankeskuksen tilanteesta. Kokouksessa 

JAPA ry myönsi järjestyksessään kolmannen kestävän 

kehityksen palkinnon Kypärämäen asukasyhdistykselle. 

Palkinto oli suuruudeltaan 100 euroa.  

Kevätkokoukseen osallistui 12 henkilöä. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Antero Mikonranta ja sihteerinä 

Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina ja 

mahdollisina ääntenlaskijoina toimivat Hannu Hokkanen ja Pirjo Jämsén-Ahonen. Vuosikokous 

hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä toimintavuodelta sekä myönsi 

vastuuvapauden asianosaisille. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 

2.11.2011 Matarankatu 4, 4.krs kokoustiloissa. Kokouksen 

lopussa palkittiin pujonnyhtämiskilpailun voittajat ja 

julistettiin haettavaksi Kestävän kehityksen palkinto 

vuodelle 2012. Syyskokoukseen osallistui 17 henkilöä. 

Kokouksen puheenjohtajana toimi Anna Sarkkinen ja 

sihteerinä Johanna Hakkarainen. Pöytäkirjan tarkastajina 

ja mahdollisina ääntenlaskijoina toimivat Hannu 

Hokkanen ja Pirjo Jämsén-Ahonen. Syyskokous hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman 

ja talousarvion vuodelle 2012. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Tuuliainen 

Kortepohjan asukasyhdistyksestä. Hallituksen uusiksi jäseniksi vuodelle 2012 valittiin Tanja Oksa 

(Halssilan asukasyhdistys ry), Suvi Runonen-Väinämö (Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistys ry) ja 

Ritva Lukkarinen (Lutakon asukasyhdistys ry). Hallituksessa toiselle kaudelle jatkoivat Hannu 

Hokkanen (Jyskän asukasyhdistys ry), Pirjo Jämsén-Ahonen (Nenäinniemen asuinalue) ja Raimo 

Seppänen (Myllyjärven Asukkaat ry) Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on perussopimuksen mukaisesti 
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kaksi paikkaa hallituksessa. Kaupungin edustajina hallituksessa ovat Mervi Saukko (Jyväskylän 

kaupunki) ja Marjatta Hynynen (rakennus- ja ympäristölautakunta). 

Syyskokouksessa nostettiin esille yhdistyslain muutoksen myötä ajankohtaiseksi tuleva sääntömuutos. 

Sääntömuutos valmistellaan käsiteltäväksi kevätkokouksessa 2012. 

3.3 Paikallisagendatoimisto 

JAPA ry:n toimitilat sijaitsivat osoitteessa Matarankatu 4. 3.krs, 40100 Jyväskylä. Toimitilaa kutsuttiin 

paikallisagendatoimistoksi ja se oli avoinna pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-15.00. Toimintavuonna 

toimistossa työskenteli kaksi työntekijää nimikkeellä koordinaattori. He vastasivat yhdistyksen 

perustoimintaan kuuluvista tehtävistä, tapahtumien koordinoinnista, tiedottamisesta ja 

toimistotehtävistä. Koordinaattori Kati Kankaisen äitiysloman sijaisena toimi Paula Taiminen 28.2.2011 

saakka. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli toimintavuoden aikana useita opiskelijaharjoittelijoita sekä 

työelämän valmennuksen harjoittelija. Harjoittelijat työskentelivät yhdistyksessä kahden kuukauden 

jaksoissa. Yhdistykselle töitä teki myös Invalidiliiton harjoittelija jaettuna yhdessä muiden toimijoiden 

kanssa 28.2.2011 saakka. Toimihenkilöiden lisäksi yhdistyksen ATK-tukena työskenteli 3. kerroksen 

yhteinen tuki Juha Heikkola. 

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 (28.2.2011 saakka).  

Toimihenkilöt vuonna 2011 
Nimi Tehtävä Aika 

Kati Kankainen  Koordinaattori 1.1.-31.12.2011 (hoitovapaalla 
28.2.2011 saakka) 

Anna Sarkkinen Koordinaattori 1.1.-31.12.2011 
Paula Taiminen Koordinaattori 1.1.-28.2.2011 
Johanna Hakkarainen Harjoittelija 17.1.- 31.3. ja 17.10.-31.12.2011 
Tiina Rossi Harjoittelija 4.4.-27.5.2011 
Anna-Kaisa Tupala Harjoittelija 31.5.-1.6.2011 ja 28.6.-29.8.2011 
Petri Kotilainen Harjoittelija 1.1.-28.2.2011 

 

4. YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT 

4.1 Yleinen tiedottaminen 

Yhdistys tiedotti toiminnastaan Internetissä, sosiaalisessa mediassa, asukaslehdissä, päivälehdissä, 

paikallisradioissa ja TV:ssä. Lisäksi julkaistiin media- ja jäsentiedotteita. Tiedotteita julkaistiin mm. 

Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylä lehdessä, Keski-Suomen Viikossa, Jyväskylän kaupunkilehdessä 

sekä Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä. Yhdistyksen työntekijät antoivat haastatteluja Radio 
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Keski-Suomelle, Radio Jyväskylälle ja YLE Keski-Suomen alueuutisiin. Erilaisissa tapahtumissa 

annettiin haastatteluja eri viestimille. Lehtiartikkelit on talletettu toimistolla säilytettävään leikekirjaan. 

Yhdistyksen Internet-sivuilla vieraili vuoden aikana yli 60 000 kävijää. Määrä on suunnilleen sama, 

kuin edellisenä vuonna, mahdollisesti jopa enemmän johtuen v. 2010 sivujen statistiikassa yhtenä 

kuukautena ilmenneestä virheestä (kk kävijämäärälistaukseksi yli 14 000 kävijää).  

Yhdistyksen Internet-sivujen kävijämäärien kehitys 2009-2011 

 Kokonais-
kävijämäärä 

kk keskiarvo korkein määrä 
/kk 

päivä keskiarvo korkein 
määrä / 
päivä 

2011 60 576 5 048 11 030 
(tammikuu) 

166 805 
(12.1.2011) 

2010 62 000 5 166 14 087 
(marraskuu) 

170 1 419 
(10.11.2010) 

2009 27 685 2 307 3 684 
(marraskuu) 

76 206 
(18.9.2009) 

 

4.2 Jäsentiedotteet 

Virallisia jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä neljä. Jäsentiedotteet toimitettiin 

asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostitse. Jäsentiedotteet siirrettiin yhdistyksen kotisivuille. 

Jäsenille lähetettiin lisäksi runsaasti muuta lisäinformaatiota sähköpostitse. 

5. YHDISTYKSEN PERUSTOIMINNAN TAPAHTUMAT  

5.1 Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi 

Vuosi oli yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi. Yhdistyksen 10-vuotisjuhlista ja kestävän kehityksen 

toiminnasta kerrottiin Jyväskylän kaupungin verkkosivujen ykkösuutisena 28.2.-7.3.2011. Juhlavuoden 

kunniaksi hallitus istutti Kuokkalan puulajipuistoon Keski-

Suomen Puutarha-apu Oy:n lahjoittaman Vuorijalavan 

(Ulmus Glabra) kokouksensa yhteydessä 25.5.2011. 

Juhlavuotensa kunniaksi yhdistys myönsi neljä kestävän 

kehityksen stipendiä kahden eri koulun oppilaille 

Jyväskylässä. Stipendit myönnettiin oppilaille, jotka olivat 

toiminnassaan koulussa / harrastuksessa osoittaneet 

vihkiytyneisyyttä ympäristö- ja kestävän kehityksen asioihin. 

Stipendit jakoivat Halssilan ja Vaajakummun koulut. Koulut valikoitiin yhteistyökouluista joiden 

tiedettiin olevan pitkällä kestävän kehityksen eri osa-alueiden edistämisessä.  
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Yhdistyksen toiminnasta ja historiasta kertova näyttely koottiin Jyväskylän kaupunginkirjaston toiseen 

kerrokseen 30.5.-10.6.2011 väliseksi ajaksi. Näyttelyn materiaalin tuottamisesta ja näyttelyn 

kokoamisesta vastasivat yhdistyksen työntekijät sekä yhdistyksen harjoittelija Tiina Rossi. Yhdistys 

järjesti 10-vuotisjuhlat 26.8.2011 Ylä-Tihtarin perinnetilalla Korpilahden Oittilassa. Juhliin kutsuttiin 

kaikki vuosien varrella toimintaa koskettaneet henkilöt, joiden yhteystiedot onnistuttiin saamaan. 

Rajallisen osallistujamäärän vuoksi osallistujiksi pääsivät nopeimmat ilmoittautujat. Osallistujia oli 

laaja skaala eri yhteistyökumppaneita, virallisista edustuksista asukasyhdistyksiin.  

Juhliin järjestettiin osallistujille bussikuljetus kestävän kehityksen mukaisesti ja suurin osa osallistujista 

käyttikin kyytimahdollisuutta hyväkseen. Osa juhlijoista myös saapui paikalle kimppakyydein.   

Juhlissa käytännön järjestelyistä vastasivat hallituksen jäsen Suvi Runonen-Väinämö sekä JAPA ry:n 

kesäharjoittelija Anna-Kaisa Tupala. Juhlissa kuultiin 

musiikkia sekä muutamia yhdistyksen historiaa ja 

tulevaisuutta maalaavia puheita. 

Ruokailun ohessa juhlijat pääsivät tutustumaan talon 

vanhan isännän johdolla Ylä-Tihtarin tilaan sekä sen 

pihapiirissä sijaitseviin museoaittoihin. Juhlijoilla oli 

myös mahdollisuus ostaa tilan tuotteita.  

Yleisen juhlinnan lisäksi yhdistys tarjosi toimitilojensa väelle täytekakkukahvit 4.11.2011 kun Japan 

rekisterimerkinnän saamisesta oli 30.10.2011 kulunut 10 vuotta. Samalla kiitettiin mysö yhdistyksen 

pitkäaikaista kirjanpitäjää Sari Niemistä hänen työstään yhdistyksen auttamiseksi. 

Yhdistys sai avustusta 10-vuotisjuhlien järjestämiseen Jyväskylän kaupungin kansalaistoiminnan 

avustuksista. 

5.2 Asuinalueiden siivoustempaus 

JAPA ry koordinoi Jyväskylän kaupungin 

yhdyskuntatekniikan asuinalueiden siivoustempauksen 

3.5.2011. Talkoissa asukkaat ilmoittivat agendatoimistolle 

omia siivousporukoitaan ja alueen, jolta he roskia 

keräsivät. ALTEK hoiti roskasäkkien keräämisen ja 

kuljetuksen Mustankorkealle. Vuonna 2011 talkoot 

keräsivät 1 160 asukasosallistujaa. Lisäksi samana päivänä 

Jyväskylän kaupunki järjesti yhdistyksen koordinoimana 

koulujen siivouspäivän, joka nosti päivän osallistujamäärän kokonaisuudessaan noin 14 560 

asukkaaseen. Siivouspäivällä osallistuttiin samalla valtakunnalliseen Suomi puhtaaksi päivässä -
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tapahtumaan. Siivouspäivänä yhdistys innosti myös Matarankadun väkeä viettämään hetken ympäristön 

siistimisen parissa. Siivoukseen osallistui 15 työntekijää Matarankatu 4 3. kerroksesta. 

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 2011 

asukkaat ilmoittivat 99 havaintoa kasvin esiintymisalueista puhelimitse ja sähköpostilla 

agendatoimistoon. Lisäksi opastettiin tietoa tarvitsevia kasvin omatoimisessa tuhoamisessa ja 

ilmoitettiin maaseutualueilla olevia yksityiskohteita Keski-Suomen ELY-keskuksen Vikuri-hankkeelle 

(Vieraskasvilajit kuriin).  

5.3 Pujonnyhtämiskilpailu 

Pujonnyhtämiskilpailu järjestettiin juhannuksen jälkeisellä viikolla. Kilpailuun osallistui 7 joukkuetta. 

Palkintoja jaettiin kolmelle parhaalle joukkueelle, 200, 100 ja 50 euroa. Kolme parasta joukkuetta olivat 

Myllyjärven Asukkaat ry (797 kg), Karkaussaari (257 kg), Keltinmäen asukasyhdistys ry (225 kg). 

Yhteensä kilpailun aikana kerättiin 1700 kiloa pujoa. Pujonnyhtämiskilpailun voittajat palkittiin 

yhdistyksen syyskokouksessa. 

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 ”Valitse viisaasti liikenteessä”.  

Yhdistys kokosi Jyväskylän kaupungin kirjastoon liikkujan 

viikon näyttelyn. Liikkujan viikko alkoi perjantaina 16.9 

kansallisella etätyöpäivällä, johon osallistuivat myös 

yhdistyksen työntekijät.  

Päätapahtuma oli yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden järjestetty 

Autottoman päivän yleisötapahtuma klo 14-17 Kävelykadun Kompassilla. Yhteistyökumppaneina olivat 

Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry, Hengitysliitto Heli, Liikenneturva sekä Keski-Suomen Allergia- ja 

astmaliitto. Yhdistys organisoi Jyväskylän Liikenteen ja 

Jyväskylän kaupungin tempauksen 3000 ilmaisen 

bussilipun jakamiseksi tapahtumassa. Lippujen jakamisen 

hoitivat Jyväskylän Ylioppilasteatterin näyttelijät. 

Tapahtumassa julkistettiin vuoden työmatkapyöräilijä. 

Voittaja, halssilalainen Alpo Laukkanen, valittiin 372 
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ehdotuksen joukosta. Palkinnoksi voittaja sai lahjakortin pyörähuoltoon ja hänen työpaikallaan pidettiin 

konsultaatio työmatkapyöräilyn huomioimisesta. Ehdotuksia sai tehdä verkkolomakkeella tai 

puhelimitse. Kunniamaininnan saivat Sirkka Suntioinen ja Jori Manninen ja Jyväskylän kaupungin 

Älykästä työmatkaa -hanke palkitsi ehdotusten joukosta kaupungille työskentelevän Raija Parkkosen.  

Lisäksi yhdistys muistutti toimipaikkansa henkilöstöä liikkumistottumuksista päivittäin koko viikon 

ajan. Liikkujan viikosta ja sen toteutuksesta on koottu oma raporttinsa. 

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 omista energiankäyttötottumuksista, 

vastanneiden kesken arvottiin elokuvalippuja. 

Energiansäästöviikon aluksi maanantaina 10.10 

järjestettiin yhteistyössä Keski-Suomen energiatoimiston 

kanssa Energiansäästöviikon aloitustapahtuma Jyväskylän kaupunginkirjastolla. Energiaklinikalla sai 

tietoa energiansäästöön kotona ja lämmityksessä. Kirjastolla järjestettiin myös tunnin luento 

kodinkoneiden energiamerkintöjen tulkkaamisesta. Lisäksi yhdistys muistutti uuden toimipaikan 

henkilöstöä energiansäästöstä päivittäin koko viikon ajan. 

5.6 Älä osta mitään -päivä 

Yhdistys osallistui Älä Osta Mitään -päivän merkeissä Nuorten Keski-Suomi ry:n järjestämille My Way 

-messuille 15.-16.11. Ensimmäisenä messupäivänä ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa olivat 

mukana Jämsän ammattiopiston ympäristö- ja luonnonvara-alan opiskelijat. Toisen päivän pisteen 

suunnitteli ja toteutti yhdistyksen harjoittelija Johanna Hakkarainen. 

 

6. YHDISTYKSEN MUUT KAMPANJAT  

Yhdistys toteutti vuonna 2011 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 2011 Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan roskaantumisen ja ilkivallan 

vähentämiseen tähtäävää Sotkutonta päivää! -kampanjaa. Kampanjassa etsittiin vuoden siisteintä 
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vapunviettäjää, kartoitettiin uimarantojen kuntoa ja nostettiin esille roskatonta ja vähäjätteistä joulua ja 

uutta vuotta. Lisäksi jatkettiin ”Älä jätä kesäkoiraa - mäyräkoirien kuoret eivät kuulu luontoon” -

kampanjaa. Kampanjasta on koottu oma raporttinsa.  

6.2 Esikoululaisten ympäristökasvatuskampanja 

JAPA ry toteutti tammi-huhtikuussa 2011 Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Petäjäveden 

esikouluryhmissä esikoululaisten ympäristökasvatuskampanjan. Kampanjassa Anssu-peikko kiersi 

ystävänsä kanssa läpi kaikki osallistujakuntien esikouluryhmät kertoen 

roskaantumisesta, jätteiden oikeasta lajittelusta ja jätteiden hyötykäytöstä. 

Esikouluryhmiä oli yhteensä 120 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 2011 aloitettiin uusien esikouluryhmien (lukuvuosi 2011-2012) 

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 yhdyskuntatekniikan avustuksella 

Rakentaminen ja Talotekniikka 2011 -messuille yhdessä 

EkoCenter Raksan kanssa. EkoCenter Raksa rakensi 

messuosaston kierrätetyistä rakennustarvikkeista. Messujen 

tarkoituksena on välittää tietoja rakennustarvikkeiden 

kierrättämisestä ja oikeanlaisesta hävittämisestä. Yhdistyksen 

koordinaattori piti messuilla kaksi yleisöluentoa aiheesta 

”Laitevalinnoilla säästöä sähkölaskuun. Kuinka tulkata 

kodinkoneiden energiamerkintöjä?”. Messuille osallistuttiin osana 

jäteneuvontasopimusta jätehuollon kanssa. Messuilla esiteltiin 

myös Jyväskylän kaupungille päivitettyä tanssimatolla toimivaa 

lajittelupeliä. 
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6.5 Kompostointikurssit Jyväskylässä 

Osana yhdyskuntatekniikan kanssa tehtyä sopimusta JAPA ry luennoi 

kompostoinnista huhtikuussa 2011. Käytännönläheisissä 

tilaisuuksissa kerrattiin lyhyesti myös jätehuollon toimintaa ja 

lajitteluohjeita. Kompostointikursseja järjestettiin viisi eri puolilla 

Jyväskylän seutua ja niihin osallistui 106 henkeä. Tilaisuuksien 

järjestelyissä ja markkinoinnissa auttoi Jyväskylän kansalaisopisto.  

 

7. YHDISTYKSEN HANKEET   

Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä neljä hanketta. Hankkeet olivat: Ruokaa läheltä (1.5.2009-

30.3.2011), Läheltä lautaselle (1.9.2010-30.4.2012), Turvaa tapahtumaan (1.10.2010-30.4.2012) ja 

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien järjestämiseen (1.5.2011-31.5.2012). Hankkeista 

laaditaan omat raporttinsa rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeista voi lukea lyhyet selvitykset 

toimintakertomuksen liitteinä olevista hankekorteista. 

 

8. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET  

Koordinaattori Anna Sarkkinen osallistui Pohjoismaiseen Kestävän kehityksen konferenssiin 31.1.-

2.2.2011. Ratkaisuja2011 -konferenssi järjestettiin Turussa. Konferenssin teemana olivat paikalliset 

ratkaisut kestävän kehityksen kysymyksissä. Ruokaa läheltä -hanke osallistui esittelyllään konferenssin 

yhteydessä järjestettyyn Ratkaisujen markkinat -tapahtumaan. Marraskuussa koordinaattorit tutustuivat 

kestävän kehityksen toimintaan Tampereella ja Turussa Kesytys-hankkeen järjestämällä retkellä. 

JAPA ry koordinoi Viitaniemen lasten liikennepuiston puiston avajaistapahtuman. Avajaisissa 6.6 kävi 

yli 500 ihmistä. Paikalla olivat poliisi, pelastuslaitos ja Viitaniemen asukasyhdistys.  

Yhdistyksen koordinaattorit osallistuivat Jätelaitosyhdistyksen järjestämille valtakunnallisille 

Jätehuollon neuvonta- ja viestintäpäiville Helsingissä 9.-10.11.2011. Koordinaattori Kati Kankainen piti 
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päivillä esityksen Jyväskylän kaupungissa järjestetyistä suurista siivoustalkoista ja niiden positiivisesta 

vaikutuksesta alueella. 

Yhdistys osallistui asukasyhdistysten kokouksiin hallitusten 

jäsenten kautta, myös koordinaattorit vierailivat yhdistysten 

kokouksissa. Yhdistyksen koordinaattorit osallistuivat 

Jyväskylän asuinalueilla järjestettyihin asukas- ja 

kyläiltoihin, jotka järjesti Jyväskylän kaupunki yhteistyössä 

alueen asukastoimijoiden kanssa. 

Lisäksi pidettiin luentoja oppilaitoksissa ja erilaisissa 

hanketilaisuuksissa. Yhdistyksen työntekijät osallistuivat yhdistystoimijoille järjestettyihin 

työnantaja- ja verotuskoulutuksiin.  

Anna Sarkkinen ja Kati Kankainen jatkoivat syyskuussa 2010 oppisopimuskoulutuksena 

aloittamansa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista. Koulutus jatkuu vuoteen 2012. 

 

9. PALKINNOT JA PALKITSEMISET 

Asukasyhdistysten kestävän kehityksen palkinto myönnettiin Kypärämäki-Köhniön 

asukasyhdistykselle.  

Jyväskylän kantakaupungin asukasyhdistykset palkitsivat JAPA ry:n Hyvä työ -palkinnolla huhtikuussa 

2011. Hyvä työ -palkinto myönnettiin kymmenettä kertaa. Palkitsemisen suoritti Viitaniemen 

asukasyhdistys ry. 

 

10. YHTEISÖEDUSTUKSET 

• Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet) 

• Keski-Suomen järjestöareena 

• Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä 

• JyväsRiihi ry (hallitus)  

• Jyväskylä Seura ry (hallitus) 

• Kesytys -hankkeen ohjausryhmä  
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11. 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. Yhdistyksen sisäinen toiminta on kehittynyt vakituisen henkilökunnan lisäkouluttautumisen 

myötä. Johtamiskoulutuksen myötä syntyneet uudet ohjeistukset helpottavat myös tilapäistyövoiman 

työskentelyä. 

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. Vuonna 2011 halukkaat pystyivät osallistumaan 10-vuotisjuhlien järjestämiseen ja 

yhdessä ideointi tuotti hyvän juhlapäivän. 

 

12. YHTEENVETO 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa toteutetut 

kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen kymmenennen toimintavuoden. JAPA 
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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 21. päivänä helmikuuta 2012 

 

JAPA ry 

 

LIITTEET 

Hankekortit 1-4 


