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1. JAPA ry 

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

toimintavuosi. Yhdistyksen liikkumisen ohjauksen hankkeessa perustettu Lastipyörälainaamo sai valtakunnallisen 

Vuoden Pyöräilyteko -palkinnon alkuvuodesta 2016. 

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 2015) ja henkilöjäseniä 38 (34 vuonna 2015). Vuonna 2016 JAPA ry myönsi 

lisäksi kunniajäsenyyden neljälle henkilölle kiitokseksi aktiivisesta työstä yhdistyksen hyväksi. 

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 aktiivisesti 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 2016 perusrahoitussopimuksen mukaisesti 30 000 

euroa. Lisäksi yhdistys sai kuntarahoitusta yhteistyökampanjoihin eri kunnilta 96 173 euroa ja hankerahoitusta 

Jyväskylän joukkoliikennealueelta, Ympäristöministeriöltä ja Liikennevirastolta yhteensä 66 454,58  euroa. 

JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 192 997,58 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2016 osoittaa -5 011,57 euron 

alijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 120 980,25 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat 

liitteenä. Alijäämä syntyy loppuvuoden 2016 lisätyövoiman tarpeesta (esimerkiksi Verkkoja kutomaan -

hankkeelle palkatusta erillistyövoimasta) sekä 15-vuotisjuhlallisuuksien tuomista ylimääräisistä kustannuksista. 

Toiminnalla tähdättiin onnistuneesti vakituisen henkilöstön työajan kohtuullistamiseen pienentäen liukumakertyän 

syntymistä. Yhdistyksen tase kertoo kuitenkin toiminnan vakavaraisuudesta (taseen loppusumma kasvoi 14,6% 

edellisvuodesta), eikä toiminnan ylläpitämiseen ole tarvittu lainarahaa.  



 

 

Vertailutaulukko ylijäämä/tase edellisiltä vuosilta 

Vuosi Yli-/alijäämä Taseen loppusumma 

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 2016. 

  Koko yhdistys Liikkumisen ohjaus 
(1.1.-31.12.2016) 

 Verkkoja kutomaan 

(1.5.-31.12.2016) 
 Linkki (1.1.-31.12.2016) 

Tuki %   75%  70%  100% 

Tuotot  194 020,28 

 

 43 655,68  5 693,04  17 105,86 

Kulut  -199.015,67  -57 236,92  -8 132,93  -17 105,86 

Tilikauden 

tulos 
 -5.011,57  -13 581,24  -2 439,89  0 

  

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. 

Vuonna 2016 yhdistys toimi ilman lainarahaa. 

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



 

 

3. YHDISTYKSEN TOIMINTA VUONNA 2016 

3.1 Hallitus 

HALLITUS v. 2016   

Jäsen Edustus 

Anna-Maija Tuuliainen, puheenjohtaja Kortepohjan Asukkaat ry 

Ritva Lukkarinen, varapuheenjohtaja Lutakon Asukasyhdistys ry 

Hannu Hokkanen, rahastonhoitaja Jyskän asukasyhdistys ry 

Ellen Tuikkanen,  jäsen Huhtasuon asukasyhdistys ry 

Pirjo Jämsén-Ahonen, jäsen Nenäinniemen asukasyhdistys 

Elina Linnove, jäsen Seminaarinmäen asuinalue 

Paula Määttä, jäsen Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry 

Leo Turunen, jäsen Kuokkalan asukkaat ry 

Jorma Holmstedt,  jäsen Jyväskylän kaupunki/ 

Rakennus- ja ympäristölautakunta 

Pasi Huotari, jäsen Jyväskylän kaupunki/ Ympäristötoimi 

Varajäsenet   

Hilkka Hytti, jäsen Huhtasuon asukasyhdistys ry 

Tanja Oksa Halssilan asukasyhdistys ry 

Johanna Koskiaho Lohikosken asuinalue 

  

Hallitus piti vuoden 2016 aikana kuusi kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat, lisäksi yhdestä kokouksesta 

laadittiin muistio. Käsiteltyjä kokousasioita oli yhteensä 70. Kokoukset pidettiin pääsääntöisesti 

Kansalaistoiminnankeskus Mataran kokoustiloissa. Kokouksia pidettiin myös sähköisesti sekä kevään kokous 

Kankaalla ja  joulukokous ravintola Soppabaarissa. 



 

 

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

  Päivämäärä Paikka Puheenjohtaja Osallistuji

a 

Alustus 

Kevätkokous 14.3.2016 Ladun maja  Juha Sirkka  13 Metsäohjelman esittely 

Syyskokous  14.11.2016 Lutakon Leidi  Tiina Kiiski  19 JAPA ry 15-vuotta ja 

kunniajäsenten muistaminen 

  

3.3 Kestävän kehityksen toimisto 

JAPA ry:n toimitilat sijaitsivat osoitteessa Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä. Toimitila oli avoinna 

pääsääntöisesti arkisin klo 9.00-15.00. Toimintavuonna yhdistyksessä työskenteli kaksi työntekijää nimikkeellä 

koordinaattori, sekä koordinaattorin äitiys- ja hoitovapaan sijainen. He 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. 

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. Koordinaattori Paula Wilkmanin nimenkirjoitusoikeus 

on voimassa Kati Kankaisen perhevapaiden ajalla. 

Toimihenkilöt vuonna 2016 

Nimi Tehtävä Aika 

Kati Kankainen Koordinaattori 1.1.-31.12.2016  (äitiyslomalla 

28.4.2016 alkaen) 

Anna Sarkkinen Koordinaattori 1.1.-31.12.2016 

Paula Wilkman Koordinaattori 17.8.-31.12.2016 (äitiysloman sijaisuus) 

Juha Vuorikko Projektityöntekijä 
Projektitöitä 

1.5.-31.8.2016 
syksy 2016 

Venla Wallius harjoittelija,palkallinen 

opintoharjoittelu 
Bussiloikka kouluun! 
Projektitöitä 

1.5.-31.8.2016 
 
20.9.-30.11.2016 
syksy 2016 

Johanna Hakkarainen Anssu-peikko 
Projektityöntekijä 

1.1.-30.4.2016 
15.8.-31.12.2016 

Linda Helin Anssu-peikko 1.2.-30.4.2016 

Kaisa Peltonen Projektityöntekijä, Keto-hanke 15.8.-30.11.2016 

Tiina Kiiski Projektityöntekijä, Linkki-hanke 1.10.-30.11.2016 
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Projektitöitä kevät ja syksy 2016 

Elina Kaarnaranta Harjoittelija 2.2.-29.4.2016 

 Niina Jormakka  Harjoittelija  6.9.-15.12.2016 

 

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 ja YLE 

Keski-Suomen alueuutisiin. Erilaisissa tapahtumissa annettiin haastatteluja eri viestimille. Lehtiartikkelit on 

talletettu toimistolla säilytettävään leikekirjaan. Yhdistyksen Internet-sivuilla vieraili vuoden aikana liki 80 000 

kävijää. Ruokapiirien tilausjärjestelmät siirtyivät omalle palvelimelleen vuonna 2014. Tämä selittää verkkosivujen 

kävijämäärän laskun sen ollessa yhä kasvusuunnassa aikaisempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi yhdistys hallinnoi 

www.sotkutontapaivaa.fi -sivustoa sekä vuonna 2016 Verkkoja kutomaan! -hankkeessa luotuja 

www.kestavaelamantapa.fi -sivuja. 

 

Yhdistyksen Internet-sivujen www.japary.fi kävijämäärien kehitys 2009-2016 

  Kokonaiskävijämäärä kk keskiarvo korkein määrä /kk päivä keskiarvo korkein määrä / 

päivä 

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, 

yhdistykse
n perussivu 

Facebook,  
Lastipyörä
lainaamo 

Facebook,  
Ympäristök

asvatus 

Keski-

Suomessa 
(osahallinno

inti) 

Facebook,  
Lähiruoka 

Keski-

Suomessa 

(osahallinn
ointi) 

Instagram

, 
yhdistyks

en 

perussivu 
@japa_ry 

Twitter, 

yhdistyksen 
perussivu@

japa_ry 

Youtube, 

yhdistyksen 
perustili 

Youtube, 

Keto-
verkoston 

tili, Kestävä 

elämäntapa 
Keski-

Suomessa 

2016  705  356  268  766 163 ei varsinaisessa 

käytössä 
ei varsinaisessa 

käytössä 
avautui 

12/2016 

2015 494 218 175 579     

 

4.2 Uutiskirjeet 

Virallisia jäsentiedotteita laadittiin kertomusvuonna yhteensä neljä ja niitä kutsuttiin uutiskirjeiksi. Uutiskirjeet 

toimitettiin asukasyhdistyksille maapostina tai sähköpostitse. Uutiskirjeet siirrettiin yhdistyksen kotisivuille. 

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 2016 sisällytetty monipuolisesti 

kestävän kehityksen eri osa-alueita tuoden teemoja esille resurssiviisauskasvatuksen näkökulmasta. 

Kasvatuksellinen näkökulma on vahva yhdistyksen eri toiminnoissa. Vuonna 2016 JAPA ry mm. pilotoi jätteisiin 

liittyvän koulutuksen opettajille yhteistyössä Aluehallintoviraston opettajien täydennyskoulutuksen kanssa. 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 2016: 

5.1 Asuinalueiden siivoustempaus  

JAPA ry koordinoi Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden asuinalueiden siivoustempauksen 

3.5.2016. Talkoissa asukkaat ilmoittivat yhdistykselle omia siivousporukoitaan ja alueen, jolta he roskia keräsivät. 

Asukkaiden siivousporukoita ilmoittautui mukaan 62 (n. 900 asukasta). Lisäksi samana päivänä Jyväskylän 

kaupunki järjesti yhdistyksen koordinoimana koulujen siivouspäivän (osallistujina 44 koulua), joka nosti päivän 

osallistujamäärän kokonaisuudessaan noin 14 000 asukkaaseen. Siivouspäivänä yhdistys innosti myös 

Matarankadun väkeä viettämään hetken ympäristön siistimisen parissa. Kansalaistoiminnankeskus Matarasta 

siivoukseen osallistui 30 työntekijää. 
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5.2 Haittakasvikampanjat 

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

kaupungin maa-alueilta jatkui tänäkin vuonna. Vuonna 2016 asukkaat ilmoittivat 74 havaintoa kasvin 

esiintymisalueista puhelimitse, sähköpostilla sekä suoraan kaupungin palautepalvelun kautta. Lisäksi opastettiin 

tietoa tarvitsevia kasvin omatoimisessa tuhoamisessa. 

Lisäksi yhdistys organisoi jättipalsamin, pujon ja lupiinin nyhtötalkoita kesällä 2016. Talkooporukoita oli 

kahdeksan viikon kampanjassa mukana 20 eri puolilla Jyväskylää. Talkoolaisia oli 70 henkeä. 

5.3 Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä 

Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.-22.9.2016. 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 osana Liikkuva Jyväskylä -hanketta. Hankkeesta on oma raporttinsa. 

Päätapahtuma oli yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetty Auton 

vapaapäivän tapahtuma 22.9. kävelykadulla. Yhteistyökumppaneina olivat mm. Jyväskylän pyöräilyseura JYPS 

ry, poliisi ja Jyväskylän Elävä kaupunkikeskusta ry.   

5.4 Energiansäästöviikko 

Yhdistys osallistui Kansalaistoiminnankeskus Mataran järjestämään Matka halki Mataran -opiskelijatapahtumaan 

energiansäästöviikon teeman mukaisesti. Lisäksi yhdistys tiedotti viikon aikana energiansäästöön liittyvistä 

tapahtumista. 

5.5 Älä osta mitään -päivä 

Älä osta mitään -päivän teemaa tuotiin esille 26.11. tekstiilikierrätyspäivässä, joka järjestettiin yhteistyössä 

Jyväskylän katulähetys EkoCenterin kanssa. Lisäksi teema oli esillä 16.12. ja 18.12. Jyväskylän joulukadun 

pisteellä, jossa  esiteltiin muun muassa aineettomia joululahjoja. 

6. YHDISTYKSEN MUUT KAMPANJAT 

Yhdistys toteutti vuonna 2016 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 2016 Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan roskaantumisen ja ilkivallan 

vähentämiseen tähtäävää Sotkutonta päivää! -kampanjaa. Kampanjassa osallistuttiin opiskelijoiden Amazin Race -

vapunviettoon, organisoitiin koulujen siivoustalkoot, järjestettiin yläkoululaisten elämysrata roskaantumis- ja 

ilkivaltateemalla sekä 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 2016 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 142 ja kampanja tavoitti toiminta-aikanaan liki 2000 lasta osallistujakuntien alueella. Vuonna 2016 

esitykseen tuotettiin uusi laulu. Esityksen suunnittelivat ja toteuttivat yhdistyksen työntekijät. Kampanja sai 

päiväkodeilta erittäin hyvää palautetta ja toivomuksen esitysten jatkumisesta myös tulevaisuudessa. 

6.3 Jäteneuvontatilaisuudet asukkaille 

Yhdistys piti vuoden aikana asukkaille 25 jäteneuvontatilaisuutta osana jäteneuvontasopimusta Jyväskylän 

kaupungin jätehuollon kanssa. Tilaisuuksia pidettiin pyynnöstä erilaisissa nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa, ja 

maahanmuuttajatapaamisissa. Kohteista on laadittu erillinen lista. 

6.4 Jäte-eksperttikoulutus Jyväskylässä 

JAPA ry järjesti Jyväskylässä jäteaiheisen koulutuksen syyskuussa 2016. Koulutus koostui kahdesta arki-iltana 

pidettävästä tilaisuudesta. Koulutukset järjestettiin Matarankadun kokoustilassa. Koulutusten aiheina olivat 

lajittelu, kompostointi, kierrättäminen, kustannukset ja säästöt sekä keinot vaikuttaa omaan jätelaskuun. Lisäksi 

järjestettiin ekskursio Mustankorkean jäteasemalle. Koulutukseen osallistui yhteensä 26 henkilöä. 

6.5 Kompostointikurssit Jyväskylässä 

Osana yhdyskuntatekniikan kanssa tehtyä sopimusta JAPA ry luennoi kompostoinnista huhtikuussa 2016. 

Käytännönläheisissä tilaisuuksissa kerrattiin lyhyesti myös jätehuollon toimintaa ja lajitteluohjeita. 

Kompostointikursseja järjestettiin neljä eri puolilla Jyväskylän seutua ja niihin osallistui 64 henkeä. Tilaisuuksien 

järjestelyissä ja markkinoinnissa auttoi Jyväskylän kansalaisopisto. Ylimääräisenä luentona järjestettiin ilta 

bokashi-kompostoinnista yhteistyössä Jyväskylän kansalaisopiston kanssa. Tilaisuuteen osallistui 31 henkilöä. 

6.6 Jäteneuvonta JVA:n kanssa 

Osana yhdyskuntatekniikan kanssa tehtyä sopimusta JAPA ry suunnitteli ja toteutti kierrätysaiheiset asukasillat 

yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n (JVA) kanssa. Asukasiltoja järjestettiin kahdeksan kappaletta eri 

puolilla Jyväskylää. 

6.7 Tekstiilikierrätyksen tiedotus- ja neuvontakampanja 

Osana yhdyskuntatekniikan kanssa tehtyä sopimusta JAPA ry luennoi tekstiilinkierrätyksestä Jyväskylän 

kansalaisopiston yleisöluennolla maaliskuussa 2016. Luennolla yhteistyökumppanina oli Jyväskylän katulähetys. 

Luento oli täysi. Lisäksi yhdistys osallistui tekstiilijäteteemalla Kävelykatukirppiksiin touko- ja elokuussa. 

Yhteistyössä Katukähetyksen kanssa järjestettiin lisäksi tutustumispäivä tekstiilijätteen kierrätykseen Kankitien 

pisteellä launantaina 26.11.2016. 

6.8 Bussiloikka kouluun 

Bussiloikka kouluun! oli Jyväskylän joukkoliikennealueen ensimmäiselle vuosiluokalla suunnattu draamallinen 

joukkoliikennekasvatusoppitunti. Kiertue toteutettiin ensimmäisen kerran syksyllä 2014. Oppitunti kiersi vuonna 
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2016 kaikki Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan alueen koulut. Yhteensä esityksiä oli 104. 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 kolme hanketta. Hankkeet olivat Liikenneviraston rahoittama 

Kokeillen kohti viisaampaa liikkumista (vuosi 2016), Jyväskylän joukkoliikennealueen rahoittama Linkki -hanke 

(vuosi 2016) ja Ympäristöministeriön rahoittama Verkkoja kutomaan -hanke (1.5.2016-30.4.2017).  Ensimmäinen 

mainittu hanke on osa suurempaa ”Kiitos kun kuljet viisaasti” -hanketta, jossa yhteistyökumppanina omalla 

osahankkeellaan on Jyväskylän pyöräilyseura JYPS ry. Hankkeista laaditaan omat raporttinsa rahoittajan 

vaatimusten mukaisesti. 

8. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat vuoden 2016 aikana useisiin erilaisiin tilaisuuksiin esittelemällä yhdistyksen 

toimintaa (10 tilaisuutta) tai kuuntelijan roolissa (13 tilaisuutta).  Lisäksi 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 työnantaja- ja strategiakoulutuksiin sekä Kansalaistoiminnankeskus Mataran 

tilaisuuksiin. 

9. PALKINNOT JA PALKITSEMISET 

Yhdistys myönsi Kestävän kehityksen stipendin Kypärämäen koulun kahdelle oppilaalle ansioituneesta 

toiminnasta ympäristö- ja kestävän kehityksen asioissa. Yhdistyksen Liikkumisen ohjaus-hankkeen osatoiminto 

Lastipyörälainaamolle myönnettin tammikuussa 2016 valtakunnallinen Vuoden Pyöräilyteko 2015 -tunnustus. 

Palkinnon myönsivät Suomi pyöräilee -kampanja ja Pyöräilykuntien verkosto. 

10. YHTEISÖEDUSTUKSET 

● Jyväskylän asukasyhdistykset (hallituksen jäsenet) 

● Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY (varapuheenjohtajuus) 

●  Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkosto KETO (yksi viidestä) 

● Valtakunnallinen Ruokaryhmä 

● Valtakunnallinen liikkumisen ohjauksen verkosto LIVE 

● Kehä Vihreä, kehittäminen 

● Tyytyväinen asukas –ryhmä 

● Tourujoen kehittämisryhmä (hallitusedustus) 

● Kestävän matkailun verkosto 

●  Kansalaispuisto Mataran suunnitteluryhmä 

● Jyväskylän Metsäohjelman päivitysryhmä 

● Valtakunnallisten Kulttuuriympäristöpäivien 2017- suunnitteluryhmä (hallitusedustus) 

● Keski-Suomen järjestöareena 

● Pöllöparlamentti 
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11. TOIMINNAN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET KEHITTÄMISTARPEET 

Yhdistyksen toiminta on kehittynyt ja vilkastunut viime vuosina. Toiminta on vakiintunut myös taloudellisesti 

antaen mahdollisuuden myös miinustuloksen tekemiseen henkilöstön säästämiseksi.  Erilaiset yhteistyökampanjat 

ja perinteiset toimintamallit ovat lisänneet yhdistyksen tunnettavuutta asukkaiden keskuudessa. 

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 vakiintumisen saavuttamista, ei lisäresursseja 

vakituiseen palkattuun työvoimaan ole. Henkilöstöresursseja ei kuitenkaan voida lisätä paljoa johtuen toimitilojen 

asettamista rajoitteista.  

Yhdistyksen tiedottaminen on mediaseurannan ja toimittajilta saadun palautteen mukaan onnistunutta. 

Tiedottaminen koetaan ammattimaisena ja helposti tartuttavana. Omana osanaan palautteen mukaan 

tiedottamisessa auttavat mielenkiintoiset toiminnot. Tässä on tulevaisuudessa yhä enemmän huomioitava 

yhteistyökumppaneiden näkyvyys toimintojen järjestäjänä ja mahdollistajana  

Oman tiedotuksen kehittämisen paikka on 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. Vuonna 2016 yhdistyksen jäsenmäärä kuitenkin kasvoi ilahduttavasti, eli 

asukastiedottamisessa on tältä osin onnistuttu. 

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 2016 voidaan mainita Kokeillen kohti viisaampaa liikkumista -

hanke, jonka laajin osatoimenpide Lastipyörälainaamo sai vuonna 2016 runsaasti kiitosta sekä saavutti tavoitteita 

suuremman kohderyhmän pyörien lainausasteen ollessa aktiivikaudella 90 %. 

Valinta Keski-Suomen alueellisen kehittämiskeskusverkoston jäseneksi avaa uusia mahdollisuuksia 

maakunnalliseen yhteistyöhön ja uusien yhteistyöprojektien suunnitteluun yhdessä muiden 

kehittämiskeskusverkoston jäsenten kanssa. 

Tulevaisuudessa on aiheellista panostaa jäteneuvonnan kehittämiseen alueellisten tarpeiden mukaan myös 

Jyväskylän ulkopuolella.  
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12. YHTEENVETO 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa toteutetut kampanjat 

sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen 15. 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 20. päivänä helmikuuta 2017 

  

JAPA ry 

 

 

[1] Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi. 

 

 


