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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 yhdestoista 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 2012 perusrahoitussopimuksen 

mukaisesti 30 000 euroa. Lisäksi yhdistys sai kuntarahoitusta eri kunnilta eri kampanjoille 60 694 

euroa. Läheltä lautaselle -hankkeen avustukset vuodelta 2012 olivat 3 018,06 euroa, hanke on päättynyt 

ja kaikki hankeavustukset maksettu. Turvaa tapahtumaan -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 

2012 on kirjattu 3 049,60 euroa, hanke on päättynyt ja kaikki hankeavustukset maksettu. Toimintamalli 

koulujen ympäristön siivouspäivien järjestämiseen -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2012 on 

kirjattu 966,35 euroa, hanke on päättynyt ja kaikki hankeavustukset maksettu. Paikallista patoihin -

hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2012 on kirjattu 5 732,54 euroa, summa haetaan 

takautuvasti keväällä 2013. Kotikulmilta keittiöön -hankkeen haettavalle avustukselle vuodelta 2012 on 

kirjattu 7 438,26 euroa, summa haetaan takautuvasti keväällä 2013.  Kansalaistoiminnan liikkumisen 
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ohjaukseen haettavalle valtionavustukselle on vuodelle 2012 on kirjattu 17 350,58 euroa, hanke on 

päättynyt ja hankeavustukset odottavat maksuaan. Tuloslaskelmassa Leader -hankkeiden rahoitus on 

myös jaettu vielä ELY-keskuksen hanketukeen ja kuntarahoitukseen Leader -ryhmien 

rahoitusprosenttien mukaan.  

JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 129 895,39 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2012 osoittaa 9 341,22 

euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 95 490,66 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma 

ja tase ovat liitteenä. Yhdistyksen tuloslaskelman ylijäämä johtuu v. 2013 takautuvasti myönnettävistä 

hankeavustuksista, jotka on kirjattu vuoden 2012 tuotoiksi. Takautuvasti myönnettävät avustukset on 

lueteltu edellisessä kappaleessa. 

Yhdistyksen ja hankkeiden tuotot ja kulut sekä tilikauden tulos 2012. 

 Koko 
yhdistys 
(sis. 
hankkeet) 

Koulujen 
siivouspäivä  

(1.5.2011-
31.5.2012) 

Läheltä 
lautaselle 

(1.9.2010-
30.4.2012) 

Turvaa 
tapahtumaan 

(1.10.2010-
30.4.2012) 

Paikallista 
patoihin 

(1.6.2012-
31.12.2013) 

Kotikulmilta 
keittiöön 

(16.3.2012-
31.10.2013) 

Liikkumisen 
ohjaus 

(1.1.2012-
31.12.2012) 

Tuki %   80% 75% 90% 100% 50% 

Tuotot 129895,39 966,35 3018,06 3049,60 5732,54 7438,26 17350,58 

Kulut -120554,17 -3550,38 -6470,42 -7419,97 -5979,25 -7438,26 -19258,83 

Tilikau-
den tulos 

9341,22 -2584,03 -3452,36 -4370,37 -246,95 0 -1908,25 

 

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 

Sotkutonta päivää! -kampanjaan varmistui vasta vuoden 2012 puolella eikä sitä huomioitu talousarviota 

laadittaessa. Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksesta ei ollut tietoa vielä talousarviota laadittaessa, 

joten hankkeeseen liittyviä tulot näkyvät tulolisäyksenä budjettivertailussa. Koulutus- ja 

konsultointituloja saatiin arvioitua enemmän. Osallistumismaksuja kertyi Turvaa tapahtumaan -

hankkeen kevään koulutuksesta.  Kampanja- ja sponsorointituotot jäivät oletettua alhaisemmiksi, 

kampanjoiden tukena käytettiin yrityksiltä saatuja palkintoja, ei rahallista korvausta. 

Henkilöstökulut ylittyivät työnantajan sivukulujen lisäännyttyä hankkeisiin palkattujen 

projektityöntekijöiden vuoksi. Lisäksi kesällä palkattiin yhdistykselle yliopiston harjoittelija ja kuluja 

syntyi myös äitiys- ja vanhempainvapaan aikaisista palkkakuluista. Osa kustannuksista saatiin takaisin 
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Jyväskylän yliopiston maksamana opetusministeriön harjoittelutukena, samoin KELA korvaa osan 

äitiys- ja vanhempainvapaan kustannuksista. 

Kustannuspaikalla ”Pienlaitekulut” budjetti ylittyi toimistolle hankittujen uusien tietokoneiden ja 

Liikkumisen ohjaus -hankkeen laitehankintojen vuoksi. Myös kustannuspaikalla ”Muut ostopalvelut” 

näkyy Liikkumisen ohjaus -hankkeelle jyvitettyjä kuluja. 

Koulutus- ja seminaarikuluja syntyi Turvaa tapahtumaan -hankkeiden koulutusten lisäksi ulkomaan 

seminaarikuluista (LIP - Local Identity Product –konferenssi, Riika ja Local Food - a step towards 

better and more environmentally friendly products, Tanska). Samoista ulkomaanmatkoista kertyi myös 

budjetissa huomioimattomat matkakustannukset. Kustannuspaikalla ”Muut kulut” nähdään myös 

Liikkumisen ohjaus -hankkeen vaikutus, sinne on mm. kirjattu kansalaistoiminnankeskuksen 

työmatkapyörähankinnat. 

Kokonaisuudessaan budjetti piti hyvin paikkansa, sillä tulo- ja menoarvio eroaa hyvin läheisesti 

Liikkumisen ohjaus -hankkeen aiheuttaman muutoksen verran. 

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 tai 9% korvauksena jokaisen palkan yhteydessä. 

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

vuoden tulot eivät olleet varmistuneet. Vuonna 2012 yhdistys toimi ilman lainarahaa.  

JAPA ry:n tilintarkastajina toimi Asko Hiltunen ja varatilintarkastajana Aila Pokela.  
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3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2012 

3.1 Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jolle syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan 

puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kuusi – neljätoista muuta jäsentä. Yhdistyksen 

puheenjohtajana toimi kertomusvuonna Anna-Maija Tuuliainen Kortepohjan Asukkaat ry:stä. 

Kertomusvuonna hallituksen varapuheenjohtajana toimi Ritva Lukkarinen ja sihteerinä Anna 

Sarkkinen.  

HALLITUS v. 2012  

Jäsen Edustus 

Anna-Maija Tuuliainen, puheenjohtaja Kortepohjan Asukkaat ry 
Ritva Lukkarinen, varapuheenjohtaja Lutakon Asukkaat ry 
Raimo Seppänen, rahastonhoitaja Myllyjärjen Asukkaat 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 
 

Hallitus piti vuoden 2012 aikana 9 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Käsiteltyjä 

kokousasioita oli yhteensä 108. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti Paikallisagendatoimiston 

kokoustiloissa Matarankadulla. Yksi kokous pidettiin Hotelli Alban kabinetissa ja yksi Jääskelän tilalla.  

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 22.3.2012 Paikallisagendatoimiston tiloissa osoitteessa 

Matarankatu 6, Matarasali. Kokouksessa JAPA ry myönsi järjestyksessään neljännen kestävän 

kehityksen palkinnon Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistys ry:lle. Palkinto oli suuruudeltaan 100 euroa.  

Kevätkokoukseen osallistui 15 henkilöä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Paula Määttä ja sihteerinä 

Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina ja mahdollisina ääntenlaskijoina toimivat Hannu Hokkanen ja 

Paula Taiminen. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen edelliseltä 

toimintavuodelta sekä myönsi vastuuvapauden asianosaisille. 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 6.11.2012 Pohjanlammen koululla. Kokouksen 

lopussa palkittiin pujonnyhtämiskilpailun voittajat. Syyskokoukseen osallistui 16 henkilöä. Kokouksen 

puheenjohtajana toimi Aarre Mäkelä ja sihteerinä Anna Sarkkinen. Pöytäkirjan tarkastajina ja 

mahdollisina ääntenlaskijoina toimivat Hannu Hokkanen ja Tuomo Kalliokoski. Syyskokous hyväksyi 
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hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2013. Yhdistyksen 

puheenjohtajaksi valittiin Anna-Maija Tuuliainen Kortepohjan asukasyhdistyksestä. Hallituksen uusiksi 

jäseniksi vuodelle 2013 valittiin Hilkka Hytti (Huhtasuon asukasyhdistys ry) ja Tuomo Kalliokoski 

(Mustalammen Asukasyhdistys ry).  Hallituksessa toiselle kaudelle jatkoivat Tanja Oksa (Halssilan 

asukasyhdistys ry), Suvi Runonen-Väinämö (Kypärämäki-Köhniön asukasyhdistys ry), Ritva 

Lukkarinen (Lutakon asukasyhdistys ry), Hannu Hokkanen (Jyskän asukasyhdistys ry) ja Pirjo Jämsén-

Ahonen (Nenäinniemen asuinalue). Lisäksi Jyväskylän kaupungilla on perussopimuksen mukaisesti 

kaksi paikkaa hallituksessa. Jyväskylän kaupungin virkamiesedustajana hallituksessa aloittaa Pasi 

Huotari. Rakennus- ja ympäristölautakunta nimeää jäsenen hallitukseen myöhemmin. 

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 Wilkman (ent. 

Taiminen) 22.3.2012 alkaen. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli toimintavuoden aikana useita 

opiskelijaharjoittelijoita sekä projektityöntekijöitä. 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 3/2012 

Paula Wilkmanille nimenkirjoitusoikeuden erikseen työsuhteen keston ajaksi.  

Toimihenkilöt vuonna 2012 
Nimi Tehtävä Aika 

Kati Kankainen  Koordinaattori 1.1.-27.3.2012 (hoitovapaalla) 
Anna Sarkkinen Koordinaattori 1.1.-31.12.2012 
Paula Wilkman (ent. Taiminen) Koordinaattori 22.3.-31.12.2012 
Johanna Hakkarainen Anssu-peikko 

Opinnäytetyöntekijä 
Projektityöntekijä 

23.1.-23.3.2012 ja 2.4.-16.4.2012 
kevät 2012 
17.9.-16.12.2012 

Marika Silver Anssu-peikko 16.1.-15.4.2012 
Mari Tervo Projektityöntekijä 23.4.-31.8.2012 
Mikko Hietaranta Harjoittelija 26.6.-25.8.2012 
Linnea Rissanen Harjoittelija 29.10.-21.12.2012 
Anne Nyyssönen Harjoittelija 3.9.-2.12.2012 
Kimmo Häkkinen Projektityöntekijä 1.12.2012-31.8.2013 
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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 sekä Jyväskylän kaupungin 

tiedotuslehdessä. Yhdistyksen työntekijät antoivat haastatteluja Radio Keski-Suomelle, Radio Citylle, 

Radio Novalle, Radio Nostalgialle, Radio Novalle ja YLE Keski-Suomen alueuutisiin. Erilaisissa 

tapahtumissa annettiin haastatteluja eri viestimille. Lehtiartikkelit on talletettu toimistolla säilytettävään 

leikekirjaan. Yhdistyksen Internet-sivuilla vieraili vuoden aikana lähes 65 700 kävijää. Kävijämäärästä 

puuttuu helmikuun tilastotieto palvelimen vaihdon takia.  

Yhdistyksen Internet-sivujen kävijämäärien kehitys 2009-2012 

 Kokonais-
kävijämäärä 

kk keskiarvo korkein määrä 
/kk 

päivä keskiarvo korkein 
määrä / 
päivä 

2012 65 678 5 971 8741 
(marraskuu) 

195 999 
(21.11.2012) 

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 Asuinalueiden siivoustempaus 

JAPA ry koordinoi Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatekniikan 

asuinalueiden siivoustempauksen 8.5.2012. Talkoissa asukkaat 

ilmoittivat agendatoimistolle omia siivousporukoitaan ja alueen, 

jolta he roskia keräsivät. ALTEK hoiti roskasäkkien keräämisen 

ja kuljetuksen Mustankorkealle. Vuonna 2012 talkoot keräsivät 

774 asukasosallistujaa. Lisäksi samana päivänä Jyväskylän 
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kaupunki järjesti yhdistyksen koordinoimana koulujen siivouspäivän, joka nosti päivän 

osallistujamäärän kokonaisuudessaan noin 12 000 asukkaaseen. Siivouspäivällä osallistuttiin samalla 

valtakunnalliseen Suomi puhtaaksi päivässä -tapahtumaan. Siivouspäivänä yhdistys innosti myös 

Matarankadun väkeä viettämään hetken ympäristön siistimisen parissa. Kansalaistoiminnankeskus 

Matarasta siivoukseen osallistui noin 30 työntekijää. 

5.2 Kampanja jättiputken hävittämiseksi 

JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin kesällä 2004 yhteistyössä käynnistämä kampanja jättiputken 

hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta jatkui tänäkin vuonna. Vuonna 2012 asukkaat ilmoittivat 113 

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 5 joukkuetta. 

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

Karkaussaari (427 kg), Myllyjärven Asukkaat ry (363 kg) ja Alakaupungin asukasyhdistys ry (186 kg). 

Yhteensä kilpailun aikana kerättiin 1131 kiloa pujoa. Pujonnyhtämiskilpailun voittajat palkittiin 

yhdistyksen syyskokouksessa. 

5.4 Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä 

Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.-

22.9.2012. JAPA ry koordinoi Liikkujan viikon (16.-22.9.) ja Auton 

vapaapäivän (22.9.)  järjestelyjä Jyväskylässä jälleen tänä vuonna. 

Viikon teemana oli ”Kulje oikeaan suuntaan”.  Yhdistys kokosi 

Jyväskylän kaupungin kirjastoon liikkujan viikon näyttelyn, joka oli 

esillä kaksi viikkoa. Kansallisena 

etätyöpäivänä 21.9. järjestettiin 

koko Mataran väelle 

teemapäivään liittyvä tempaus.  

Päätapahtuma oli yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja muiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty Auton vapaapäivän 

yleisötapahtuma klo 10-14 Kävelykadulla. Yhteistyökumppaneina 

olivat mm. Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry, poliisi, Jyväskylän 

Elävä kaupunkikeskusta ry. sekä lähiruuan tuottajia. Yhdistys 

organisoi Jyväskylän Liikenteen ja Jyväskylän kaupungin 
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tempauksen 3000 ilmaisen bussilipun jakamiseksi tapahtumassa. Lippujen jakamisen hoitivat 

Jyväskylän Ylioppilasteatterin näyttelijät.  

Tapahtumassa julkistettiin vuoden työmatkapyöräilijä. Voittaja, Tikassa asuva Laila Honkonen, valittiin 

80 ehdotuksen joukosta. Palkinnoksi voittaja sai lahjakortin pyörähuoltoon ja hänen työpaikallaan 

pidettiin konsultaatio työmatkapyöräilyn huomioimisesta. Ehdotuksia vuoden työmatkapyöräilijäksi sai 

tehdä verkkolomakkeella tai puhelimitse. Kunniamaininnalla palkittiin Marko Remes sekä Keskustan 

hammaslääkäreiden ja Plusterveys -ketjun työntekijöistä koostunut joukkue. 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 Vaajakosken 

kirjastossa pidetyn energiansäästönäyttelyn avulla. Näyttelyyn oli koottu 

esimerkkejä arkipäivän tilanteista, joissa jokainen voi omilla valinnoillaan 

vaikuttaa omaan energiankulutukseensa, niin kotona kuin liikenteessäkin. 

Näyttelyn kesto oli kolme viikkoa.  

5.6 Älä osta mitään -päivä 

Älä osta mitään -päivän aattona 29.11. klo 10-12.30 yhdistys järjesti Jyväskylän ammattiopiston 

Sepänkadun kampuksella teemapäivään liittyvän tempauksen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja 

Jämsän ammattiopiston Luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kanssa. Tapahtumassa esiteltiin 

kestävän kehityksen teemoja, kuten kestävää kosmetiikkaa, kirpputoreja ja kirjojen vaihtoa. Lisäksi 

etsittiin luovia käyttötapoja vanhoille farkuille, parhaat ideat palkittiin elokuvalipuin.  

6. YHDISTYKSEN MUUT KAMPANJAT  

Yhdistys toteutti vuonna 2012 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 2012 Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan roskaantumisen ja ilkivallan 

vähentämiseen tähtäävää Sotkutonta päivää! -kampanjaa. Kampanjassa etsittiin vuoden siisteintä 

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.  
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6.2 Esikoululaisten ympäristökasvatuskampanja 

JAPA ry toteutti tammi-huhtikuussa 2012 Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen 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 2012 aloitettiin uusien esikouluryhmien 

(lukuvuosi 2012-2013) esitykset. 

6.3 Jäteneuvontatilaisuudet asukkaille 

Yhdistys piti vuoden aikana asukkaille 15 jäteneuvontatilaisuutta osana jäteneuvontasopimusta 

Jyväskylän kaupungin jätehuollon kanssa. Tilaisuuksia pidettiin pyynnöstä mm. Jyväskylän Kankaan 

avoimet ovet -tapahtumassa sekä erilaisissa nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa, 

maahanmuuttajatapaamisissa sekä. Kohteista on laadittu erillinen lista. 

6.4 Rakennusjätteet kiertoon -kampanja 

Yhdistys osallistui yhdyskuntatekniikan avustuksella Rakentaminen ja Talotekniikka 2012 -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 

”Luovat ratkaisut kodin jäteongelmiin”. Messuille osallistuttiin osana jäteneuvontasopimusta 

jätehuollon kanssa. Messuilla esiteltiin myös Jyväskylän kaupungille päivitettyä tanssimatolla toimivaa 

lajittelupeliä. 

6.5 Kompostointikurssit Jyväskylässä 

Osana yhdyskuntatekniikan kanssa tehtyä sopimusta JAPA ry luennoi kompostoinnista huhtikuussa 

2012. Käytännönläheisissä tilaisuuksissa kerrattiin lyhyesti myös jätehuollon toimintaa ja 

lajitteluohjeita. Kompostointikursseja järjestettiin viisi eri puolilla Jyväskylän seutua ja niihin osallistui 

48 henkeä. Tilaisuuksien järjestelyissä ja markkinoinnissa auttoi Jyväskylän kansalaisopisto.  
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7. YHDISTYKSEN HANKEET   

Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä kuusi hanketta. Hankkeet olivat: Läheltä lautaselle 

(1.9.2010-30.4.2012), Turvaa tapahtumaan (1.10.2010-30.4.2012), Toimintamalli koulujen ympäristön 

siivouspäivien järjestämiseen (1.5.2011-31.5.2012), Paikallista patoihin (1.6.2012-31.12.2013), 

Kotikulmilta keittiöön (16.3.2012-31.10.2013) ja Liikkumisen ohjaus kolmannen sektorin työ- ja 

verkostoyhteisössä – liikkumisen ohjauksen toimintamalli kansalaistoiminnankeskukseen (1.3.2012-

31.12.2013). Viimeksi mainittu hanke on osa suurempaa Liikkuva Jyväskylä -hanketta, jossa 

yhteistyökumppaneina omilla osahankkeillaan ovat Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry. sekä Jyväskylän 

kaupunki.  Hankkeista laaditaan omat raporttinsa rahoittajan vaatimusten mukaisesti. Hankkeista voi 

lukea lyhyet selvitykset toimintakertomuksen liitteinä olevista hankekorteista. 

 

8. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET  

Koordinaattori Kati Kankainen piti esityksen yhdistyksen viestinnästä Jyväsriihi ry:n järjestämässä 

tilaisuudessa 14.3. Pihtiputaalla ja koordinaattori Paula Wilkman 22.11. Keuruulla. Lisäksi Wilkman 

piti puheenvuoron ympäristöviestinnästä 27.3. Lapuan Hiippakunnan ympäristöpäivillä Ähtärissä.  

Koordinaattori Anna Sarkkinen luennoi 24.4. onnellisuudesta kestävän kulutuksen näkökulmasta. 

Luento oli osa Jyväskylän kansalaisopiston Onnellisuus -luentosarjaa.  

Anna Sarkkinen tapasi 8.6. presidentti Sauli Niinistön Presidentin linnassa, jolloin valtakunnallinen 

Ruokaryhmä ojensi presidentille vetoomuksen kotimaisen ruuan sekä maakuntien makujen puolesta.   

Koordinaattori Anna Sarkkinen vieraili Latviassa (Riika + Bauskan alue) LIP - Local Identity Product –

konferenssissa 15.-18.2.2012  ja Tanskassa (Sorø) Local Food - a step towards better and more 

environmentally friendly products -seminaarissa 18.-19.9.2012. Tanskan seminaari oli osa Kotikulmilta 

keittiöön -hanketta. 

Vuoden aikana osallistuttiin Sotkutonta päivää! -kampanjan puitteissa erilaisiin tapahtumiin, kuten 25.5. 

Huhtasuon kevättapahtumaan, 26.5. Kortepohjan kevätmarkkinoille, 29.-30.5. Toukofestiin, 5.6. 

Viitaniemen liikennepuiston avajaisiin ja 10.6. Muuramen markkinoille. Sotkutonta päivää! –

kampanjasta on laadittu oma raporttinsa. 

Anssu-peikko vieraili 23.5. korpilahtelaisten koulujen yhteisessä satamatapahtumassa Korpilahdella. 

Jätteiden lajittelurastin 1.-2. luokkalaisille tapahtumassa pitivät Paula Wilkman ja harjoittelija Mari 

Tervo. Yhdistys osallistui Jyväskylän kauppatorilla järjestetyille iltatoreille eri teemoin (Sotkutonta 

päivää!, jäteneuvonta ja lähiruoka) kolmena iltana (5. ja 19.7. sekä 2.8.) kesän aikana.  
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Yhdistys osallistui 25.8. KEOS2012-tapahtumaan Jyväskylän Paviljongilla. Tapahtumassa 

markkinoitiin Vihreää lippua ja sen eri teemoja messuosastolla ja työpajassa. 2.11. yhdistys osallistui 

Jämsän Himoksessa järjestettyyn Maaseutugaalaan Kotikulmilta keittiöön -hankkeen  puitteissa. 

Yhdistys osallistui asukasyhdistysten kokouksiin hallitusten jäsenten kautta. Lisäksi pidettiin luentoja 

oppilaitoksissa ja erilaisissa hanketilaisuuksissa. Yhdistyksen työntekijät osallistuivat 

yhdistystoimijoille järjestettyihin työnantaja- ja verotuskoulutuksiin.  

Anna Sarkkinen ja Kati Kankainen saivat päätökseen oppisopimuskoulutuksena suoritetun Johtamisen 

erikoisammattitutkinnon.  

9. PALKINNOT JA PALKITSEMISET 

Asukasyhdistysten kestävän kehityksen palkinto myönnettiin Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistys 

ry:lle.  

10. YHTEISÖEDUSTUKSET 

• Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet) 
• Keski-Suomen järjestöareena 
• Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY 
• JyväsRiihi ry (hallitus)  
• Kesytys -hankkeen ohjausryhmä  
• Kyläbuusti -hankkeen  ohjausryhmä 
• Valtakunnallinen Ruokaryhmä  

 

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 
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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 sekä jäsen- että hallitustyöskentelyä. Tavoitteena olisi, että sekä 

yhdistyksen jäsenet että hallitus kykenisivät osallistumaan toimintaan yhä enemmän ja että yhdistys 

pystyisi tarjoamaan heille mielekästä osallistumista.  

12. YHTEENVETO 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa toteutetut 

kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen 11. 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. 

 

Jyväskylässä 15. päivänä helmikuuta 2013 

 

JAPA ry 

 

LIITTEET 

Hankekortit 1-6 


