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1. JAPA ry 

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry on perustettu keväällä 2001. Kulunut vuosi oli yhdistyksen 19. 

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

jäsenmaksuja. Yhteisöjäseniä yhdistyksellä oli kuluvana vuonna 24 (24 vuonna 2019) ja henkilöjäseniä 

70 (66 vuonna 2019). Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa ja sen intensiteetti ja tavoittavuus on 

jäsenistön kokoa laajempi.  

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. 

Yhdistyksen toimintaan vaikutti vuonna 2020 Covid-19 taudin leviäminen ja sen aiheuttama 

yhteiskunnallinen tilanne. Vuoden 2020 loppupuolella aloitettiin JAPA ry:n strategian luominen ajalle 

2022-2026. 

2. TALOUSKATSAUS 

JAPA ry sai Jyväskylän kaupungilta perustoimintaansa vuonna 2020 perusrahoitussopimuksen 

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

Traficomilta yhteensä 50 956,46 euroa. Vuonna 2020 perustoiminnan tuotoissa näkyy lisäksi 

kertaluontoinen Lapin yliopiston maksama palkkaustuki 1800 euroa. Vuonna 2018 yhdistyksen osa 

toiminnasta muuttui arvonlisäverovelvolliseksi. Palvelutoiminnan tulot olivat vuonna 2020 yhteensä 

78 791,50 euroa. Palvelutoiminnan tuloilla rahoitettiin yhdistyksen hanketoiminnan omarahoitusosuuksia 

ja perustoiminnan työtä. Verohallinto on myöntänyt yhdistykselle verohuojennuksen vuoteen 2020 

saakka, jonka jälkeen huojennusta on haettava uudelleen. Yhdistys sai Keski-Suomen ELY-keskukselta 

kehittämisavustusta toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen uudessa tilanteessa 3360 euroa. Tuki 

käytettiin työntekijöiden kouluttamiseen sekä uusien, tilanteeseen soveltuvien kampanjoiden 

suunnitteluun kuluvaan työaikaan. Vallitseva covid-19 -tilanne vaikutti toimintaan keskeyttäen keväällä 
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2020 yhteistyöprojekteja esikouluissa ja vähentäen neuvontatyötä. Palveluiden sopeuttaminen olemassa 

olevaan tilanteeseen johti palvelutoiminnan tulojen toteuman pienenemiseen talousarvioon verrattuna n. 

3700 eurolla (arvio 82 500). Talousarviovertailua ei ole esitetty tilinpäätöksen yhteydessä, vaan on 

esitetty toimintakertomuksen liitteenä. 

JAPA ry:n tuotot olivat yhteensä 178 848,87 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2020 osoittaa 5 552,64 

euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2020 oli 143 230,93 euroa. Toimintavuoden tuloslaskelma 

ja tase ovat liitteenä ja kehitys vuodesta 2007 esitetty kaavioissa 1 ja 2.  

  

Kaavio 1. JAPA ry: yli- ja alijäämän kehitys vuodesta 2007. 

 

Kaavio 2. JAPA ry:n taseen kehitys vuosina 2007-2020. 
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Toiminnassa esiintyi talousarviosta poikkeavia kuluja yhdistyksen vastattua saavutettavuusdirektiivin 

vaatimuksiin verkkosivujen kokonaisuudistuksella. Lisäksi talousarviossa ennakoimattomia kuluja syntyi 

strategiaprosessin alulle saattamisesta. Pääosa poikkeamat talousarviossa johtuvat vuoden aikana 

täsmentyneistä hankkeista, niiden toiminnoista sekä hankeaikojen pidentymisestä vuoden 2021 puolelle. 

Taulukko 1. Yhdistyksen ja hankkeiden tuotot ja kulut sekä tilikauden tulos 2020. 

  

Koko 

yhdistys 

Palvelut 

(1.1.-

31.12.2020) 

Liikkumisen 

ohjaus 

(1.1.-

31.12.2020) 

ReWi 

Visions 

(1.1.-

31.12.2020 

Astetta 

coolimpi 

ilmasto (1.1.-

31.8.2020) 

Astetta 

coolimpi 

ilmasto 2 

(1.5.-

31.12.2020) 

Tuki %     75 % 

 90%, Flat 

Rate* 15% n. 70% n. 70% 

Tilikauden 

tulos 5 552,64 € 17 029,07 € -10 176,46 € 

 -922,13 €, 

Flat rate* 

1129,86 € -1 976,40 € -632,79 € 
 *Flat rate= näissä hankkeissa henkilöstökulujen määrästä laskettu yleiskulujen kattamiseen kertyvä tukikelpoinen kustannus 

Yhdistyksen työntekijöiden lomakausi poikkeaa normaalista ajoittuen vuosittain ajalle tammikuu-

joulukuu lomien seuraamisen helpottamiseksi. Koko vuoden lomarahat on sovittu maksettaviksi 

joulukuun palkan yhteydessä tai loppuvien hankkeiden osalta myös kesken vuoden. 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 2020 

3.1 Hallitus 

Hallitus piti vuoden 2020 aikana kuusi kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Kokouksista kaksi 

ehdittiin pitämään lähikokouksina ennen Covid-19 -tilanteen aiheuttamia poikkeustoimia. Vuoden loput 

kokoukset pidettiin sähköisinä Teams-kanavalla.  

Hallituksen jäsenistä kukaan ei ole esteellinen toimimaan yhdistyksen hallituksessa. Hallituksen jäsenillä 

tai heidän lähipiirillään ei ole omaehtoisen ilmoituksen mukaan muita sidonnaisuuksia, jotka estäisivät 

hallitustoiminnan (esimerkiksi työskentely samanlaista toimintaa tekevällä tai palvelua tarjoavalla 

taholla. 
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HALLITUS 2020   

Jäsen Edustus 

Heta Kopra, puheenjohtaja Vaajakosken asuinalue 

Marika Ristonmaa, varapuheenjohtaja Keltinmäen asuinalue 

Ritva Lukkarinen, jäsen Lutakon asuinalue 

Ellen Tuikkanen, jäsen Huhtasuon asukasyhdistys ry 

Pirjo Jämsén-Ahonen, jäsen Nenäinniemen asukasyhdistys 

Martti Rajamäki, jäsen Jyväskylän kaupunki/ 

Rakennus- ja ympäristöjaosto 

Anu Surakka, jäsen Jyväskylän kaupunki/ Ympäristötoimi 

Varajäsenet   

Netta Hämäläinen Säynätsalon asuinalue 

Hanna Jyske Jyskän asuinalue 

Johanna Koskiaho Lohikosken asuinalue 

  

3.2 Sääntömääräiset kokoukset 

  Päivämäärä Paikka Puheenjohtaja Osallistu

jia 

Alustus 

Kevätkokous 27.5.2020 Teams Tiina Kiiski  10  Ei alustusta 

Syyskokous  10.11.2020 Teams  Tiina Kiiski 9 Päivi Pietarinen, Jyväskylän 

kaupungin resurssiviisaustyö 

  

3.3 Toimisto ja henkilöstö 

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

yhdistyksessä työskenteli neljä työntekijää, joista kolme vakituisissa työsuhteissa. Työntekijät vastasivat 

yhdistyksen perustoimintaan kuuluvista tehtävistä, tapahtumien koordinoinnista, tiedottamisesta ja 
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toimistotehtävistä. Lisäksi yhdistyksessä työskenteli toimintavuoden aikana neljä kesätyönuorta, 

hanketyöntekijä projektityöntekijän nimikkeellä, opiskelijaharjoittelija, projektityöntekijöitä ja 

keikkatyöntekijöitä. Pääosan vuodesta työntekijät työskentelivät etänä. 

Toimihenkilöt vuonna 2020 

Nimi Tehtävä Aika 

Anna Sarkkinen Toiminnanjohtaja 1.1.-31.12.2020 

Paula Wilkman Koordinaattori 1.1.-31.12.2020 

Johanna Purojärvi Ympäristöneuvoja 1.1.-31.12.2020 

Netta Hämäläinen Projektityöntekijä 1.1.-31.12.2020 

Helmi Heiskanen Projektityöntekijä 3.8.-31.12.2020 

Tiina Kiiski Bussiloikka kouluun! 

Projektityöntekijä (Liikkumisen 

ohjaus, perustoiminta, palvelut) 

syys-joulu 2020 

 

vuoden aikana 

Marja Ahonen Keikkatyöt tammi-maalis 2020 

Jyry Soininen Projektityöntekijä Cool-hanke tammi-touko 2020 

Nina Maarit Partanen Projektityöntekijä ReWi Visions -

hanke 

joulu 2020 

Helmi Jauhiainen Ilmastoihmettelijä, nuorten 

työllistäminen 

27.7.-7.8.2020 

Helmi Pesonen Ilmastoihmetteilijä, Kesäduuni 

OP:n piikkiin 

27.7.-7.8.2020 

Arttu Savolainen Ilmastoihmettelijä, nuorten 

työllistäminen 

27.7.-7.8.2020 

Nelli Pintilä Ilmastoihmettelijä, nuorten 

työllistäminen 

27.7.-7.8.2020 

Anna Sotka Harjoittelija loka-marras 2020 

 

4. YHDISTYKSEN TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT 

4.1 Yleinen tiedottaminen 

Vuoden 2020 suurin muutos JAPA ry:n ulkoisessa tiedottamisessa oli kokonaisvaltainen ulkoasun 

muutos verkkosivuilla ja muissa materiaaleissa. Yhdistyksen logo uudistettiin Jyväskylän kristillisen 

opiston oppilastyönä kilpailuna graafisen alan opiskelijoiden kurssilla. Voittajaksi valittiin Minna 

Hintikan suunnitelma. Uusi logo ja materiaalit otettiin käyttöön kesällä 2020. 
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Yhdistyksen pääasiallisina viestintäkanavina toimivat Facebook- ja Instagram-sivut sekä verkkosivut. 

Muina viestintäkanavina toimivat jäsenille lähetettävät uutiskirjeet sekä mediatiedotteet, joiden kautta 

yhdistyksen toiminnasta kerrottiin mm. maakuntalehti Keskisuomalaisessa.  

Vuoden 2020 lopussa yhdistyksen Facebook-sivujen tykkäysmäärä oli kasvanut 1250 tykkääjään (1150 

v. 2019). Instagram-tilin seuraajamäärä kasvoi yli 100 henkilöllä ollen 712 vuoden 2020 lopussa. Uusi 

perustoimintaan liittyvä Facebook-sivu Vieraslajien torjunta Jyväskylässä avattiin kesällä 2020 (61 

tykkääjää). Aktiivinen sosiaalisen median käyttö yhdistyksen tiedottamisessa näkyy verkkosivujen 

kävijämäärissä. Yhdistyksen internet-sivuilla (www.japary.fi) vieraili vuoden aikana 75 955 kävijää, 

mikä on 19% vähemmän kuin vuonna 2019.  Lukuihin voi vaikuttaa palvelimen tilastoinnissa on 

aikaisempina vuosina havaitut katkokset, jolloin kävijämäärät ovat joinain kuukausina tallentuneet vain 

osittain tai ei lainkaan. Lisäksi yhdistys hallinnoi www.kestavaelamantapa.fi -sivuja ja perusti ReWi 

Visions -hankkeen tulosten levittämiseen www.rewitellen.fi -sivuston. 

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 

2020 1250 513 443 893 712 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

avaamisen 

jälkeen 

2019 1155/1225 500/514 436/456 867/896 586 ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

ei 

varsinaisessa 

käytössä 

avaamisen 

jälkeen 

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 
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4.2 Mediatiedotteet ja uutiskirjeet 

Mediatiedotteita julkaistiin kertomusvuonna yhteensä neljä. Lisäksi perustoimintaan ja erilaisiin 

kampanjoihin liittyviä mediatiedotteita julkaistiin yhteistyössä muun muassa Jyväskylän kaupungin 

kanssa.  

Uutiskirjeitä eli jäsentiedotteita laadittiin yhteensä kolme. Uutiskirjeet toimitettiin asukasyhdistyksille, 

jäsenille ja muille tilaajille sähköpostitse ja ne julkaistiin myös yhdistyksen kotisivuilla. Jäsenille 

lähetettiin lisäksi muuta informaatiota sähköpostitse. 

5. YHDISTYKSEN PERUSTOIMINNAN TAPAHTUMAT 

Yleistä perustoiminnasta 

Yhdistyksen perustoimintaa on asukkaiden kestävän elämäntavan edistäminen konkreettisella tavalla 

sekä kestävän kehityksen asiantuntijatahona toimiminen. Toimintaan on vuonna 2020 sisällytetty 

monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueita tuoden teemoja esille asukkaan arjen 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 2020: 

5.1 Asuinalueiden siivoustempaus  

JAPA ry organisoi vuosittain Jyväskylän kaupungille asuinalueiden siivoustalkoot. Jyväskylän kaupunki 

ei kertomusvuonna järjestänyt asuinalueiden siivoustalkoita koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. 

Kaupunki kuitenkin nouti omatoimisten talkoolaisten keräämät roskat asukkaiden ilmoittamista 

paikoista. Yhdistykselle ilmoitettiin 49 roskien hakupaikkaa ja roskaa kertyi kaikkiaan noin viisi kuorma-

autokuormallista. Myöskään koulujen siivoustalkoita ei järjestetty. 

5.2 Vieraslajikampanja 

Jyväskylän kaupungin vieraslajikampanjan tarkoituksena on torjua vieraslajeja, kuten jättiputkea, lupiinia 

sekä jättipalsamia kaupungin omistamilta maa-alueilta. Asukkaat ilmoittavat havaitsemistaan 

esiintymistä JAPAlle pääasiassa kaupungin palautepalvelun kautta, mutta myös sähköpostilla ja 

puhelimitse. Yhdistys välittää tiedot esiintymistä torjunnan suorittavalle urakoitsijalle. Tarvittaessa 

yhdistys opastaa asukkaita vieraslajien omatoimisessa torjunnassa omalta pihamaalta. Kampanja on 

käynnissä touko-elokuun välisenä aikana. 
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Kesän 2020 aikana asukkaat tekivät yhteensä 250 vieraslaji-ilmoitusta. Näistä Jyväskylän kaupungin 

omistamilla maa-alueilla oli 66 jättiputki-, 25 korallikanukka-, 12 tatar-, 2 etelänruttojuuri-, 54 

jättipalsami-, 14 lupiini- ja 7 espanjansiruetanaesiintymää. Lisäksi palautetta annettiin muista yksittäisistä 

esiintymistä. Osa ilmoituksista sijaitsi muilla kuin kaupungin mailla. Tieto näistä esiintymistä välitettiin 

mahdollisuuksien mukaan kyseisen kiinteistön omistajalle. 

Lisäksi Jyväskylän kaupunki haastoi asukkaat vieraslajien kitkentä challengeen, jonka tarkoituksena oli 

kannustaa asukkaita omatoimiseen jättipalsamin, pujon ja lupiinin torjumiseen kaupungin alueilta. Kesän 

aikana JAPAlle ilmoittautui yhteensä 13 talkooporukkaa eri puolilla Jyväskylää. Talkoolaisia oli 107 

henkeä.  

Kesän alussa avattiin uusi Facebook-sivu Vieraslajien torjunta Jyväskylässä, jonka ylläpidosta vastaa 

JAPA ry. Sivulla julkaistiin kaupungin vieraslajikampanjaan liittyviä uutisia ja jaettiin muita 

vieraslajeihin liittyviä postauksia. 

5.3 Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä 

Valtakunnallista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.-22.9.2020. Viikkoa vietettiin sähköisesti 

Liikkujan viikon muistojen merkeissä kokoamalla aikaisempien vuosien tapahtumia 

somekampanjoinniksi JAPA ry:n somessa.  

5.4 Energiansäästöviikko 

Yhdistys osallistui Kansalaistoiminnankeskus Mataran järjestämään Matka halki Mataran -

opiskelijatapahtumaan energiansäästöviikon teeman mukaisesti. Lisäksi yhdistys tiedotti viikon aikana 

energiansäästöön liittyvistä tapahtumista. Tiedottaminen ja tapahtumiin osallistuminen tapahtui verkossa 

valitsevan Covid-19 tilanteen vuoksi. Lisäksi viikon alussa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 

osallistuttiin Motivan valtakunnalliseen Energiavarttiin.  

5.5 Kestävän kuluttamisen teemat 

Älä osta mitään -päivän kampanja on muutettu kestävän kuluttamisen teemaviikoksi. Viikolle koottiin 

somekampanja Jyväskylän kaupungin tekemästä asukastyöstä kestävän elämäntavan mahdollistamiseksi 

asukkaille. Somekampanja Jyväskylän kaupungin ja JAPA ry:n somessa oli käynnissä 23.-27.11.2020. 
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6. YHDISTYKSEN PALVELUT 

Yhdistys toteutti vuonna 2020 yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Mustankorkea Oy:n kanssa erilaisia 

jäteneuvontaan ja ympäristökasvatukseen liittyviä projekteja ja kampanjoita, joissa yhteistyökumppanit 

toimivat rahoittajina ja JAPA ry vastasi projektien käytännön toteutuksesta. Yhteistyötä tehtiin myös 

Gradia kiinteistöpalveluiden, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. 

Yhteistyöprojekteja olivat mm. 

- Jäteneuvonta ja asiantuntija-apu eri tilaisuuksissa ja kohderyhmille (Jyväskylä, Muurame, 

Laukaa, Toivakka) 

- Bussiloikka kouluun! -joukkoliikennekasvatusoppitunti (Jyväskylä, Laukaa ja Muurame) 

- Koulujen siivouspäivien koordinointi Jyväskylässä 

- Kestävän kehityksen eri teemojen luennot ja koulutukset 

Covid-19 tilanne vaikutti toimintavuonna merkittävästä palveluiden toimintaan. Esikoulukiertue 

keskeytettiin maaliskuussa 2020 ja jäteneuvontatilaisuuksia järjestettiin satunnaisesti tilanteen salliessa. 

Tilannetta saatiin paikattua puhelinneuvonnalla sekä tuottamalla somemateriaalia. Bussiloikka-kiertue 

päästiin toteuttamaan lähes täysin.  

7. YHDISTYKSEN HANKKEET 

Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä neljä hanketta. Hankkeista on olemassa omat raporttinsa. 

• Kokeillen kohti viisaampaa arkiliikkumista II -hanke 1.1.-31.12.2020 

o osahankeyhteistyö Jyväskylän Pyöräilyseura JYPS ry:n kanssa 

o Rahoittajana Traficom Liikenne- ja viestintäministeriön Liikkumisen ohjauksen 

valtionaustuksista 

• ReWi Visions varsinainen hanke 1.3.2019-21.12.2020 

o yhteistyössä Jyvässeudun 4H -yhdistys ry:n kanssa 

o Rahoittajana LEADER JyväsRiihi ry  

• Astetta Coolimpi ilmasto, kaksi hanketta 1.1.2020-30.8.2020 ja jatko 1.5.2020 alkaen 

o yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa 

o Rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Ympäristöministeriön Ympäristökasvatuksen 

ja valistuksen hankeavustukset 

• Circwaste-kokeiluhankkeet 

o Jätevaunukokeilu yhteistyössä JVA:n kanssa 

o Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä 

▪ Kokeilun somepostauksen tekemisestä vastasivat yhdistyksen kahdeksi viikoksi 

palkkaamat Ilmastoihmettelijä-nuoret 
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o Rahoittajana Jyväskylän kaupungin Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –

osahanke 

8. YHDISTYKSEN MUU TOIMINTA 

Kaikille avoin keskustelupiiri ilmastonmuutoksesta eli Ilmapiiri kokoontui alkuvuodesta 2020 

Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulassa yhteensä neljä kertaa ennen Covid-19 tilanteen asettamia 

rajoituksia. Piireihin osallistui keskimäärin kymmenen henkilöä.    

Lisäksi yhdistys tuki Jyväskylän ilmastotoimintaryhmän toimintaa maksamalla ryhmän kokoontumisen 

tiloja sekä tarjoamalla välineistöä mm. ilmastolakkomateriaalien tekemiseen (kokoustilojen 

vuokrakulujen kattaminen, toimistotarvikkeiden käyttö ja tulostusapu).  

Myös Lasten ryytimaa -toiminta oli katkolla Covid-19 tilanteen vuoksi, mutta viljelylaatikoihin tehtiin 

istutuksia vapaaehtoisvoimin. Yksi laatikoista luovutettiin läheisen Fabriikin päiväkodin lasten käyttöön. 

Multaa laatikoihin saatiin lahjoituksena K-rauta Tourutornista.  

9. OSALLISUUS TAPAHTUMISSA, LUENNOT JA KOULUTUKSET 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat vuoden 2020 aikana n. 70 erilaiseen tilaisuuteen esittelemällä 

yhdistyksen toimintaa tai kuuntelijan roolissa, osana perus- ja hanketoimintaa.  

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat yhdistystoimijoille järjestettyihin koulutuksiin ja 

Kansalaistoiminnankeskus Mataran erilaisiin työryhmiin. Yhdistyksen työntekijöille järjestettiin 

koulutusta valokuvauksesta, markkinoinnista sekä blogikirjoittamisesta. Lisäksi osa työntekijöistä 

osallistui erillisiin omaan työnkuvaan liittyviin koulutuksiin. 

9. YHTEISÖEDUSTUKSET 

● Jyväskylän asukasyhdistykset 

● Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY (puheenjohtajuus) 

●  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 viisaan liikkumisen ohjauksen verkosto VILI 

● Kehä Vihreä, kehittäminen 

● Kestävän matkailun verkosto 

● Keski-Suomen järjestöareena (postituslistoilla) 

● Jyväskylän ilmastotoimintaryhmä 

● Kansalaistoiminnan keskus Matara viestintäryhmä 
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10. TOIMINNAN ARVIOINTI JA MAHDOLLISET 

KEHITTÄMISTARPEET 

Yhdistyksen toiminta kehittyi edelleen erityisesti keväällä 2020 alkaneen Covid-19 -tilanteen vuoksi. 

Toiminta on yleisesti kehittynyt ja monipuolistunut viime vuosina ja vakiintunut taloudellisesti. 

Aktiivinen hanketoiminta on tuonut toimintaan monipuolisuutta ja menestyksekkäästi toteutetut hankkeet 

ovat luoneet pohjaa uuden kehittämiselle. Esimerkkinä mainittakoon valtionavustusrahoitteinen 

Liikkumisen ohjauksen hanketyö, jota on tehty keskeytyksettä vuodesta 2011, aina uutta kehittäen. 

Erilaiset yhteistyökampanjat ja uudet toimintamallit ovat lisänneet yhdistyksen tunnettavuutta asukkaiden 

keskuudessa, erityismainintana vuoden 2020 Arjen Ilmastotekoja Jyväskylässä -kampanja. Myös 

yhdistyksen perinteiset, asukkaille tutut ydintoiminnot ovat säilyneet vankkana osana yhdistyksen 

perustoimintaa. 

Vuosi 2020 oli vallitsevan maailmantilanteen vuoksi poikkeuksellinen. Yhdistyksen hallitus otti haltuun 

sähköisen kokoustamisen ja työntekijät sopeutuivat hienosti muuttuviin tehtäviin ja toimintoihin. Vuoden 

2020 yhteiskunnalliset tapahtumat heijastuivat yhdistyksen toimintaan. Monen muun toimijan tavoin 

vuoden aikana panostettiin verkossa työskentelyyn. Hanketoiminta sai toimia yhdistyksen osalta lähes 

normaalisti, suurin muutos tilanteella oli palveluliiketoiminnan puolella. Taloudellisesti vuosi oli 

haasteellinen kevään 2020 maailmaa muuttaneen epidemian vuoksi. Lopulta vuosi päättyi ylijäämäisenä. 

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. Tätä asiaa pohditaan vuonna 2020 aloitetun 

strategiaprosessin yhteydessä. 

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 2020 voidaan mainita nuorten kesätyöntekijöiden 

suunnittelema Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä -somekampanja osana Circwaste-kokeiluhanketta. 

Nuorten kanssa tehtävä ilmastotyö Astetta coolimpi ilmasto -hankkeessa sai lisäksi jatkoa uuden 

rahoituksen turvin. 

11. YHTEENVETO 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa toteutetut 

kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen 19. toimintavuoden. JAPA ry toteutti 

toimintavuoden aikana kestävää kehitystä edistäviä tapahtumia, hankkeita, tiedotusta, koulutusta ja 
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järjestötoimintaa aktiivisesti huolimatta Covid-19 -tilanteen aiheuttamista muutoksista. Tavoitteena oli, 

että kestävä kehitys välittyisi kaupungin asukkaiden tietoisuuteen mahdollisimman konkreettisella 

tavalla. Strategiaprosessin käynnistäminen vahvistaa tulevaisuudessa yhdistyksen toimintojen 

kehittämistä. 

  

Jyväskylässä 23. päivänä helmikuuta 2021 

  

JAPA ry 

 

[1] Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen 

toteuttamiseksi. 

 


