
 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän kestävä kehitys 

JAPA ry 

 

TOIMINTAKERTOMUS 



  TOIMINTAKERTOMUS 2018   

Kotipaikka: Jyväskylä 

  Y-tunnus 1728119-5 

 

1. JAPA ry 

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry on perustettu keväällä 2001. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 

seitsemästoista toimintavuosi. Jyväskylässä toimii reilu 60 asukas- ja kyläyhdistystä. Toimintavuonna ei 

kerätty jäsenmaksuja. Jäsenistön määrä ei kuvaa yhdistyksen toiminnan intensiteettiä ja tavoittavuutta 

JAPA ry:ssä valitun toimintastrategian vuoksi (jäsenistö osa laajempaa kohderyhmää toiminnan ollessa 

kaikille avointa). Yhteisöjäseniä yhdistyksellä oli kuluvana vuonna 24 (24 vuonna 2017) ja 

henkilöjäseniä 63 (41 vuonna 2017).  

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[1]. 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 kestävän kehityksen 

toiminnasta 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 2018 perusrahoitussopimuksen 

mukaisesti 30 000 euroa ja hankerahoitusta kunnalta, LEADER-rahoituksesta ja Liikennevirastolta 

yhteensä n. 62 000 euroa. Vuonna 2018 yhdistyksen osa toiminnasta muuttui 

arvonlisäverovelvolliseksi. Palvelutoiminnan tulot olivat vuonna 2018 yhteensä 57 566,87 euroa. 

Palvelutoiminnan tuloilla rahoitettiin yhdistyksen hanketoiminnan omarahoitusosuuksia ja 

perustoiminnan työtä. Verohallinto on myöntänyt yhdistykselle verohuojennuksen vuoteen 2020 

saakka.  

JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 171 700,66 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2018 osoittaa -1 122,34 

euron alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 117 144,35 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma 

ja tase ovat liitteenä. Tase oli 5% suurempi edellisvuoteen verrattuna. Toiminnan ylläpitämiseen ole 

tarvittu lainarahaa.  



 

 

Vertailutaulukko ylijäämä/tase edellisiltä vuosilta 

Vuosi Yli-/alijäämä Taseen loppusumma 

2018 -1 122,34 117 144,35 

2017 8 307,84 111 095,63 

2016  -5 011,57  120 980,25 

2015 16 969,78 105 562,06 

2014 25 630,57 103 524,08 

2013 2 463,69 62 784,74 

2012 9 341,22 95 490,66 

2011 8111,38 47 103,49 

2010 14 750,07 38 636,11 

2009 9 580,20 22 826,11 

2008 -514,38 14 916,44 

2007 6 530,83 16 980,99 

  

Yhdistyksen ja hankkeiden tuotot ja kulut sekä tilikauden tulos 2017. 

  Koko yhdistys Palvelut 
(1.1.-

31.12.2018) 

Liikkumisen 

ohjaus 
(1.1.-31.12.2018) 

ReWi Visions 

(15.1.-

31.12.2018) 

Kestävästi 

kyläkeittiössä 

(1.1.-31.12.2018) 

Tuki 

% 
    75%  100%, Flat 

Rate 15% 
85%, Flat Rate 

24% 

Tilika

uden 

tulos 

- 1 122,34 14 934,70 -15 720,32   -235,08 -296,00 

  

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. 

JAPA ry:n toiminnantarkastajana toimi Asko Hiltunen ja varatoiminnantarkastajana Aila Pokela.



 

 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2018 

3.1 Hallitus 

HALLITUS 2018   

Jäsen Edustus 

Heta Kopra, puheenjohtaja Kivilammen asuinalue 

Ritva Lukkarinen, varapuheenjohtaja Lutakon Asukasyhdistys ry 

Riikka Lehti, jäsen Kaunisharjun asuinalue 

Ellen Tuikkanen, jäsen Huhtasuon asukasyhdistys ry 

Pirjo Jämsén-Ahonen, jäsen Nenäinniemen asukasyhdistys 

Jenny Linna, jäsen Klasu ry, Korpilahti 

Anna-Maija Tuuliainen, jäsen Kortepohjan asukkaat ry 

Martti Rajamäki, jäsen Jyväskylän kaupunki/ 

Rakennus- ja ympäristöjaosto 

Anu Surakka, jäsen Jyväskylän kaupunki/ Ympäristötoimi 

Varajäsenet   

Marjatta Arpiainen Huhtasuon asukasyhdistys ry 

Risto Korhonen  Jyvässeudun omakotiyhdistys ry 

Johanna Koskiaho Lohikosken asuinalue 

  

Hallitus piti vuoden 2018 aikana 8 kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat, lisäksi yhdestä 

kokouksesta laadittiin muistio. Käsiteltyjä kokousasioita oli yhteensä 92. Kokoukset pidettiin 

pääsääntöisesti Kansalaistoiminnankeskus Mataran kokoustiloissa. Kokouksia pidettiin myös 

sähköisesti sekä joulukuun kokous Pykälistössä, Design Alosen tiloissa.  

Hallituksen jäsen ei ole esteellinen toimimaan yhdistyksen hallituksessa. Hänellä tai hänen lähipiirillään 

ole muita sidonnaisuuksia, jotka estäisivät hallitustoiminnan (esimerkiksi työskentely samanlaista 

toimintaa tekevällä tai palvelua tarjoavalla taholla).   



 

 

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

  Päivämäärä Paikka Puheenjohtaja Osallistu

jia 

Alustus 

Kevätkokous 20.3.2018 Kansalaistoiminnan

keskus Matara 

Tiina Kiiski  21  Yhden maapallon kokoinen 

elämä, osallistujia n. 60 

Syyskokous  27.11.2018 Kansalaistoiminnan

keskus Matara 

 Tiina Kiiski 14 Jyväskylän kaupungin 

Metsäohjelman esittely 

  

3.3 Kestävän kehityksen toimisto 

JAPA ry:n toimitilat sijaitsivat osoitteessa Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä. Toimintavuonna 

yhdistyksessä työskenteli kaksi työntekijää. Työntekijät vastasivat yhdistyksen perustoimintaan 

kuuluvista tehtävistä, tapahtumien koordinoinnista, tiedottamisesta ja toimistotehtävistä. Lisäksi 

yhdistyksessä työskenteli toimintavuoden aikana kesätyöntekijä, hanketyöntekijöitä projektityöntekijän 

nimikkeellä, opiskelijaharjoittelijoita ja keikkatyöntekijöitä. Toimihenkilöiden lisäksi yhdistyksen 

ATK-tukena työskenteli Mataran yhteinen tukihenkilö Timo Pohjosaho. 

Toimihenkilöt vuonna 2018 

Nimi Tehtävä Aika 

Anna Sarkkinen Toiminnanjohtaja 1.1.-31.12.2018 

Paula Wilkman Koordinaattori 1.1.-31.12.2018 

Juha Vuorikko Projektityöntekijä (Liikkumisen 

ohjaus, perustoiminta) 
2.5.-31.8.2018 

 

Johanna Hakkarainen Bussiloikka kouluun! 

Projektityöntekijä (Liikkumisen 

ohjaus, perustoiminta, palvelut) 

syksy 2018 

kevät ja syksy 2018 

Tiina Kiiski Projektitöitä (Liikkumisen ohjaus, 

perustoiminta, ReWi Visions -

hanke) 

Bussiloikka kouluun! 

kevät ja kesä 2018 

 

syksy 2018 

Venla Wallius Bussiloikka kouluun! syksy 2018 

Lily Laine Harjoittelija ja projektityöntekijä 1.1.-31.12.2018 

Minka Pummila Harjoittelija 12.4.-30.5.2018 

Tiina Luukkonen Harjoittelija 14.5.-19.8.2018 

Jyry Soininen Harjoittelija 27.8.-31.12.2018 
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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 ja Suur-Jyväskylä lehdessä. Yhdistyksen työntekijät antoivat haastatteluja Radio 

Keski-Suomelle, Radio HitMix Jyväskylälle ja YLE Keski-Suomen alueuutisiin. Erilaisissa 

tapahtumissa annettiin haastatteluja eri viestimille. Lehtiartikkelit on talletettu toimistolla säilytettävään 

leikekirjaan. 

Yhdistyksen Facebook –sivut ja instagram ovat nousseet tärkeimmiksi tiedotuskanaviksi 

päivittäisviestinnässä. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksen Facebook-sivuilla oli yli 1000 tykkääjää. 

Instagram-tiliä seurasi 445 henkilöä. Yhdistyksen internet-sivuilla (www.japary.fi) vieraili vuoden 

aikana liki 88 000 kävijää ja trendi on nouseva vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta. Kävijämäärien 

muutoksiin on vaikuttanut mm. ruokapiirien tilausjärjestelmien siirtyminen omalle palvelimelleen 

vuonna 2014, jolloin kävijämäärissä tapahtui notkahdus. Lisäksi palvelimen tilastoinnissa on havaittu 

katkoksia, jolloin kävijämäärät ovat joinain kuukausina tallentuneet vain osittain tai ei lainkaan. Lisäksi 

yhdistys hallinnoi www.kestavaelamantapa.fi -sivuja. 

Yhdistyksen Internet-sivujen www.japary.fi kävijämäärien kehitys 2009-2018 

  Kokonaiskävijämä

ärä 
kk keskiarvo korkein määrä /kk päivä keskiarvo korkein määrä / 

päivä 

2018 87902 7325 21150 (toukokuu) 263 1668 

(11.5.2018) 

2017 86 399 7200 8358 (toukokuu) 237 554 (15.3.2017) 

2016  95 158 7 929  9 747 (elokuu) 260 488 (22.8.2016) 

2015 89 919 7 493 8435 (heinäkuu) 246 458 (14.5.2015) 

2014 79 952 6662 9000 (syyskuu) 219 524 (16.9.2014) 

2013 107 852 8 988 11 721 (lokakuu) 295 621 (11.9.2013) 

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) 



 

 

Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat, tykkääjät/seuraajat 

  Facebook

, 

yhdistyks

en 

perussivu 

Facebook

,  
Lastipyör

älainaam

o 

Facebook,  
Kestävä 

elämäntap

aKeski-

Suomessa 

(osahallinn

ointi) 

Facebook

,  
Lähiruok

a Keski-

Suomessa 

(osahallin

nointi) 

Instagra

m, 

yhdistyk

sen 

perussiv

u 

@japa_r

y 

Twitter, 

yhdistykse

n 

perussivu

@japa_ry 

Youtube, 

yhdistykse

n perustili 

Youtube, 

Keto-

verkoston 

tili, 

Kestävä 

elämäntap

a Keski-

Suomessa 

2018 1069 460 409 847 445 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

 

2017 900 434 380 820 299 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

 

2016  705  356  268  766 163 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

avautui 

12/2016 

2015 494 218 175 579 298 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 
 

 

4.2 Uutiskirjeet 

Virallisia jäsentiedotteita eli uutiskirjeitä laadittiin kertomusvuonna yhteensä viisi. Uutiskirjeet 

toimitettiin asukasyhdistyksille sähköpostitse ja ne julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Jäsenille 

lähetettiin lisäksi runsaasti muuta lisäinformaatiota sähköpostitse. 

5. YHDISTYKSEN PERUSTOIMINNAN TAPAHTUMAT 

Yleistä perustoiminnasta 

Yhdistyksen perustoimintaa on asukkaiden kestävän elämäntavan edistäminen konkreettisella tavalla 

sekä kestävän kehityksen asiantuntijatahona toimiminen. Toimintaan on vuonna 2018 sisällytetty 

monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita tuoden teemoja esille resurssiviisauskasvatuksen 

näkökulmasta. Kasvatuksellinen näkökulma onkin vahva yhdistyksen eri toiminnoissa. JAPA ry on yksi 

viidestä Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkosto KETOn jäsenestä. Yhdistys on 

aktiivinen toimija verkoston kehittämisessä ja toiminnan luomisessa.  

JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin välisessä sopimuksessa yhdistyksen vuosittaisiksi perusprojekteiksi 

on määritetty seuraavat kampanjat ja tapahtumat, jotka järjestettiin myös toimintavuonna 2018: 

5.1 Asuinalueiden siivoustempaus  

JAPA ry koordinoi Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden asuinalueiden 

siivoustempauksen 7.5.2018. Talkoissa asukkaat ilmoittivat yhdistykselle omia siivousporukoitaan ja 
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alueen, jolta he roskia keräsivät. Asukkaiden siivousporukoita ilmoittautui mukaan 60 (n. 1080 

asukasta). Lisäksi samana päivänä kaupunki järjesti yhdistyksen koordinoimana koulujen siivouspäivän 

Jyväskylässä (osallistuneita kouluja 40). Kaikkiaan Jyväskylässä siivouspäivään osallistui noin 15 000 

asukasta. Siivouspäivänä yhdistys innosti myös Matarankadun väkeä viettämään hetken ympäristön 

siistimisen parissa. Kansalaistoiminnankeskus Matarasta siivoukseen osallistui noin 30 työntekijää. 

5.2 Haittakasvikampanjat 

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

hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta jatkui tänäkin vuonna. Vuonna 2018 asukkaat ilmoittivat 56 

kaupungin omistamilla maa-alueilla sijaitsevaa jättiputkiesiintymää pääasiassa kaupungin 

palautepalvelun kautta. Lisäksi havainnoista ilmoitettiin sähköpostilla ja puhelimitse. Yhdistys myös 

opasti tietoa tarvitsevia kasvin omatoimisessa tuhoamisessa. 

Yhdistys organisoi kesällä 2018 jättipalsamin, pujon ja lupiinin nyhtötalkoita. Kesän aikana talkoissa 

oli mukana 8 talkooporukkaa eri puolilla Jyväskylää. Talkoolaisia oli 62 henkeä. 

5.3 Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä 

Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.-22.9.2018. JAPA ry koordinoi Liikkujan 

viikon (16.-22.9.) ja Auton vapaapäivän (22.9.)  järjestelyjä Jyväskylässä. Yhdistys kokosi Liikkujan 

viikon tapahtumat Jyväskylässä kansalliseen tapahtumakalenteriin. Viikolla järjestettiin ja osallistuttiin 

erilaisiin viikon teemojen mukaisiin tapahtumiin. 

Päätapahtuma oli yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 

järjestetty Auton vapaapäivän tapahtuma 21.9. kävelykadulla. Yhteistyökumppaneina olivat mm. 

Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry, Jyväskylän seudun joukkoliikenne ja Kansalaistoiminnankeskus 

Matara. 

5.4 Energiansäästöviikko 

Energiansäästöviikolla toteutettiin kauppakeskuskiertue kaupunkikulttuuripyörä Ilonan kanssa. Ilona on 

rummuin ja kaiutinjärjestelmin varustettu Jyväskylän kaupungin tapahtumapyörä. Kiertue vieraili 

viikon aikana kolmessa jyväskyläläisessä kauppakeskuksessa sekä kaupunginkirjastossa. Kiertueella 

heräteltiin ohikulkijoita pohtimaan omia energiankulutustottumuksiaan ja annettiin 

energiansäästövinkkejä. 

5.5 Älä osta mitään -päivä 

Älä osta mitään –päivää vietettiin 30.11. Käyttöön! -tekstiilien korjauspajassa, joka järjestettiin 

yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston käsityöneuvonnan kanssa.  
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6. YHDISTYKSEN PALVELUT 

Yhdistys toteutti vuonna 2018 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Mustankorkea Oy:n kanssa 

erilaisia jäteneuvontaan (kohdat 6.1- 6.4) ja ympäristökasvatukseen liittyviä projekteja ja kampanjoita, 

joissa yhteistyökumppanit toimivat rahoittajina ja JAPA ry vastasi projektien käytännön toteutuksesta. 

6.1 Esikoululaisten ympäristökasvatuskampanjan pilotointi 

JAPA ry toteutti toukokuussa 2018 esikoululaisten Älli ja Into -ympäristökasvatuskampanjapilotin 

Mustankorkea Oy toimialueen esikouluryhmissä. Älli ja Into vierailivat yhteensä 20 esikouluryhmässä 

kertoen jätteiden oikeasta lajittelusta ja jätteiden hyötykäytöstä. Pilotti sai mukana olleita päiväkodeilta 

hyvää palautetta ja toivomuksen esitysten jatkumisesta myös tulevaisuudessa. 

6.2 Jäteneuvontatilaisuudet asukkaille 

Yhdistys piti vuoden aikana asukkaille 51 jäteneuvontatilaisuutta ja osallistui 15 eri tapahtumaan 

jäteneuvonnan puitteissa osana jäteneuvontasopimusta Mustankorkea Oy:n kanssa. Jäteneuvontaa 

pidettiin pyynnöstä muun muassa erilaisissa nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa ja 

maahanmuuttajatapaamisissa. Kohteista on laadittu erillinen lista. 

6.3 Jätteellä on osoite -luennot  

JAPA ry järjesti kaikissa Mustankorkean toimialueen kunnissa (Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja 

Toivakka) Jätteellä on osoite –luennon osana Mustankorkea Oy:n kanssa tehtyä jäteneuvontasopimusta. 

Luennolla käsiteltiin mm. jätteen synnyn ehkäisyä, lajittelua ja kierrätystä. Yhteensä luentoja pidettiin 

neljä kappaletta. 

6.4 Bussiloikka kouluun 

Bussiloikka kouluun! on Jyväskylän joukkoliikennealueen ensimmäiselle vuosiluokalle suunnattu 

draamallinen joukkoliikennekasvatusoppitunti. Kiertue toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014. 

Oppitunti kiersi vuonna 2018 kaikki Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan alueen koulut. Yhteensä 

esityksiä oli 106. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat yhdistyksen työntekijät. Kampanja sai kouluilta 

erittäin hyvää palautetta ja toivomuksen esitysten jatkumisesta myös tulevaisuudessa. Kiertueen 

kustannuksista vastasi Jyväskylän seudun joukkoliikennealue. 

7. YHDISTYKSEN HANKKEET 

Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä 6 hanketta. Koko vuoden kestänyt Liikenneviraston 

rahoittama Kokeillen kohti arjen viisaampaa liikkumista –hanke toteutettiin osana suurempaa 

”Tulevaisuuden viisaat liikkujat Keski-Suomessa” –hanketta, jossa yhteistyökumppanina omalla 

osahankkeellaan oli Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry. Kolme pienempää hanketta - Kiertävä 
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korjauspalvelu, Puutarhajäte mullaksi ja Siivouspäivä 2.0 – toteutettiin osana Jyväskylän kaupungin 

Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahanketta. Lisäksi yhdistys osallistui Kestävästi 

kyläkeittiössä –hankkeeseen (Leader -rahoitteinen yhteistyöhanke, hankevastaavana Keski-Suomen 

Martat ry). Yhdistys toteutti yhteistyössä Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kanssa ReWi Visions -

esiselvityshanketta, jonka toiminta jatkuu vuodelle 2019. Hankkeista on laadittu omat raporttinsa 

rahoittajan vaatimusten mukaisesti. 

8. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 

Yhdistys osallistui yhteistyössä Kehä Vihreän kehittämisen kanssa Retkelle-messuille keväällä 2018. 

Yhdistys järjesti kesällä ilmaisen Lasten ryytimaa –kaupunkiviljelykerhon Kansalaistoiminnankeskus 

Matarassa ja sen ympäristössä. Kerho oli suunnattu 6-12 -vuotiaille lapsille ja se järjestettiin 

yhteistyössä Jyväskylän kaupungin viherpalveluiden kanssa. Mullat toimintaan lahjoitti Mustankorkea 

Oy. 

Lokakuussa järjestettiin kaksi saippuakurssia Mataran tiloissa. Kurssi oli ensisijaisesti suunnattu 

yhdistyksen jäsenille, mutta myös muilla asukkailla oli mahdollisuus osallistua kurssille.  

Marras-joulukuussa yhdistys järjesti uutena toimintana kaksi Ilmapiiriä Mataran aulassa. Ilmapiiri on 

erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu keskustelupiiri ilmastonmuutoksesta. Piireihin 

osallistui keskimäärin kymmenen henkilöä.    

9. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat vuoden 2018 aikana useisiin erilaisiin tilaisuuksiin esittelemällä 

yhdistyksen toimintaa tai kuuntelijan roolissa. Yhdistys osallistui keväällä Nuorten Keski-Suomen (nyk. 

Nuorten Suomi) yläkouluille järjestämään maakunnalliseen Vaikuta! –kokonaisuuteen Agenda2030 –

työpajan puitteissa. Työpaja pidettiin yhteensä seitsemässä kunnassa (Hankasalmi, Muurame, Toivakka, 

Laukaa, Jämsä, Suolahti ja Saarijärvi). Yhdistys koulutti Välitin -hankkeen työntekijöitä ja 

kohderyhmää kestävän elämäntavan teemoissa sekä Viitasaarelaisia kompostoinnissa. Kevään aikana 

osallistuttiin myös JAMK:n järjestämiin Päijänne brändiksi–työpajoihin Jämsässä ja Heinolassa. 

Lisäksi yhdistyksen toimintaa esiteltiin hanke- ja muun toiminnan yhteydessä. Yhdistys osallistui 

asukasyhdistysten kokouksiin hallitusten jäsenten kautta. Lisäksi pidettiin luentoja ja koulutuksia ja 

erilaisia hanketilaisuuksia. Yhdistyksen työntekijät osallistuivat yhdistystoimijoille järjestettyihin 

koulutuksiin ja Kansalaistoiminnankeskus Mataran erilaisiin työryhmiin ja tilaisuuksiin sekä Jyväskylän 

tapahtumajärjestäjien tapaamisiin.  
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9. YHTEISÖEDUSTUKSET 

● Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet) 

● Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY (varapuheenjohtajuus) 

●  Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkosto KETO (yksi viidestä) 

● Circwaste – kohti kiertotaloutta hankkeen Keski-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä 

● JyväsRiihi ry:n hallituksen jäsen  

● Jyvässeudun 4H-yhdistyksen hallituksen varajäsen 

● Valtakunnallinen Ruokaryhmä 

● Valtakunnallinen viisaan liikkumisen ohjauksen verkosto VILI 

● Kehä Vihreä, kehittäminen 

● Kestävän matkailun verkosto 

● Jyväskylän Metsäohjelman päivitysryhmä 

● Keski-Suomen järjestöareena (postituslistoilla) 

● Pöllöparlamentti (hanketoiminnan kautta yhteistyöverkoston listalla) 

10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET 

KEHITTÄMISTARPEET 

Yhdistyksen toiminta on kehittynyt ja monipuolistunut viime vuosina. Toiminta on vakiintunut myös 

taloudellisesti antaen mahdollisuuden myös miinustuloksen tekemiseen henkilöstön säästämiseksi.  

Erilaiset yhteistyökampanjat ja uudet toimintamallit ovat lisänneet yhdistyksen tunnettavuutta 

asukkaiden keskuudessa. Myös yhdistyksen perinteiset, asukkaille tutut ydintoiminnot ovat säilyneet 

vankkana osana yhdistyksen perustoimintaa. 

Monet uudet toiminnat ovat luoneet entistä suuremman tarpeen lisätyövoimalle. Yhdistyksellä onkin 

edelleen ollut mahdollisuus tarjota entistä enemmän mielekkäitä harjoittelupaikkoja eri alojen 

opiskelijoille. Hyvästä taloustilanteesta huolimatta lisäresursseja vakituisen työvoiman palkkaamiseen 

ei ole rahoituksen vuosittaisen epävarmuuden vuoksi. 

Yhdistyksen tiedottaminen on mediaseurannan ja toimittajilta saadun palautteen mukaan onnistunutta. 

Tiedottaminen koetaan ammattimaisena ja helposti tartuttavana. Omana osanaan palautteen mukaan 

tiedottamisessa auttavat mielenkiintoiset ja asukasläheiset toiminnot. Tässä on tulevaisuudessa yhä 

enemmän huomioitava yhteistyökumppaneiden näkyvyys toimintojen järjestäjänä ja mahdollistajana. 

Lisäksi somen osuus tiedottamisessa tulee jatkossa kasvamaan entisestään ja valmiudet sen 

toteuttamiseen tulee varmistaa.   

Oman tiedotuksen kehittämisen paikka on asukastiedottamisessa; kuinka tavoittaa ihmisiä 

kustannustehokkaasti eri medioiden välityksellä. Yhdistyksen toimintaan kaivattaisiin myös lisää 

aktiivisia asukkaita. Samoin asukkaiden osallistumista olisi helpotettava. Tämä vaatii kuitenkin yhä 

kasvavaa tietoisuuden levittämistä yhdistyksen toiminnasta. Vuonna 2018 yhdistyksen jäsenmäärä 

kuitenkin kasvoi edellisvuoden tapaan eli asukastiedottamisessa on tältä osin onnistuttu. 
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Yhdistyksen tavoitteena on kehittää sekä jäsen- että hallitustyöskentelyä. Tarkoituksena olisi, että sekä 

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

pystyisi tarjoamaan heille mielekästä osallistumista. 

Kehittämiskohteena yhdistyksen toiminnassa nähdään vapaaehtoistyö. Kyselyjä vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksista saadaan säännöllisin väliajoin, mutta erillisen vapaaehtoistyön ohjelman puuttuessa 

ohjaus jäisi vielä tällä hetkellä vähäiseksi. Haasteena on eritellä toiminnasta vapaaehtoistyölle sopivia 

toimintoja, jotka eivät välttämättä vaadi ympäristöalan erikoisosaamista. 

Erityisenä onnistuneena toimenpiteenä vuonna 2018 voidaan mainita Lastipyörälainaamon toiminnan 

jatkuminen menestyksekkäästi. Toiminta sai runsaasti kiitosta sekä ylläpiti korkean käyttöasteensa 

toimintakauden aikana. Lisäksi yhdistys pystyi tarjoamaan asukkaille täysin uusia toimintoja, kuten 

Ilmapiiri, saippuakurssi ja Lasten ryytimaa. 

Toimintansa kehittämiseksi yhdistys laatii parhaillaan strategiaa, jossa huomioidaan yllä esitettyjä 

kehittämiskohteita. 

11. YHTEENVETO 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa toteutetut 

kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen 17. 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 3. päivänä maaliskuuta 2019 

  

JAPA ry 

 

[1] Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen 

toteuttamiseksi. 

 


