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Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry 

Tavoitteet 

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n (eli JAPA ry) tavoitteena on edistää kestävää kehitystä 

asukaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Toiminnan lähtökohtana on YK:n Ympäristö- ja 

kehityskonferenssin Rio de Janeirossa 1992 maailman kaikille kunnille suosittelema paikallisagenda 

[1]. Tavoitteensa toteuttamiseksi yhdistys JAPA ry järjestää vuosittain paikallisia neuvottelu-, 

koulutus- ja keskustelutilaisuuksia sekä osallistuu paikallisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin ja 

kampanjoihin. Yhdistys toimii yhdyssiteenä kaupungin asukkaiden, kaupungin viranomaisten, 

luottamushenkilöiden sekä toiminnalleen tarpeellisten sidosryhmien välillä. Yhdistys tiedottaa 

kestävän kehityksen toiminnasta sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla, julkisessa mediassa, esitteillä 

ja julkaisuilla. Asukaslähtöisyys on avainasemassa. 

Yhdistyksen hallitus laatii vuosittain toimintasuunnitelman ja arvion taloudesta, jonka yhdistyksen 

syyskokous hyväksyy loka-marraskuussa. Toimintakertomus ja tilikertomus esitetään 

kevätkokoukselle helmi-maaliskuussa. 

 

Jäsenet ja toimintavuoden erityispiirteet 

JAPA:lla oli yhteisöjäseniä vuoden 2021 lopussa 24 kappaletta (24 kappaletta vuonna 2020) ja 

henkilöjäseniä 75 kappaletta (70 kappaletta vuonna 2020). Toimintavuonna ei kerätty jäsenmaksuja. 

Yhdistyksen toiminta on kaikille avointa ja voidaankin arvioida, että sen intensiteetti ja tavoittavuus 

on jäsenistön kokoa laajempi.  

Kulunut vuosi oli JAPA ry:n 20. toimintavuosi. Yhdistys on perustettu keväällä 2001.  

Yhdistyksen toimintaan vaikutti vuonna 2021 koronan leviäminen ja sen aiheuttama 

yhteiskunnallinen tilanne.  

Talouskatsaus 

JAPA ry:n talouden tuotot vuonna 2021 koostuvat useista eri lähteistä. Yhdistys on sopinut 

Jyväskylän kaupungin kanssa perusrahoitussopimuksen, joka luo taloudellista pohjaa toiminnalle. 

Yhdistyksen tulonlähteenä ovat myös palvelutoiminta ja erilaiset hankkeet. Palvelutoiminnan 
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tuotoilla rahoitetaan muun muassa yhdistyksen hanketoiminnan omarahoitusosuuksia ja 

perustoiminnan työtä. Palveluliiketoiminnan osalta yhdistyksen toiminta on arvonlisäverollista.  

Vuonna 2021 yhdistys sai Jyväskylän kaupungilta perustoimintaansa 30 000 euroa. Palvelutoiminnan 

tuotot olivat 59 639 euroa. Yhdistys sai hankerahoitusta ELY-keskukselta ja valtiolta 121 099,90 euroa 

sekä muita avustuksia ja tuottoja 12 496,25 euroa. 

Yhdistys hallinnoi vuoden 2021 aikana kuutta eri hanketta. Hankerahoitusta saatiin noin 33 398 euroa 

budjetoitua enemmän. Palvelutoiminnan tuotot olivat kuitenkin talousarvioon verrattuna n. 12 000 

euroa pienemmät. Palvelutoimintaan vaikutti erityisesti vallitseva pandemiatilanne, sillä esimerkiksi 

neuvontatilaisuuksia ei voitu pitää aikaisempaan tapaan.  

JAPA ry:n tuotot vuonna 2021 olivat yhteensä 223 235,15 euroa ja tuloslaskelma 1.1.-31.12.2021 

osoittaa 5 336,66 euron ylijäämää. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 163 839,78 euroa. 

Toimintavuoden tuloslaskelma ja tase ovat liitteenä ja kehitys vuodesta 2007 esitetty kaavioissa 1 ja 

2. Talousarviovertailu on esitetty toimintakertomuksen liitteenä. 

Yhdistys on hakenut verottajalta verohuojennusta maaliskuussa 2021. 

 

  

Kaavio 1. JAPA ry:n yli- ja alijäämän kehitys vuosina 2007-2021. 
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Kaavio 2. JAPA ry:n taseen kehitys vuosina 2007-2021. 

 

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. 

Yhdistyksen toiminnan organisoituminen vuonna 2021 

Hallitus 

Hallitus piti vuoden 2021 aikana yhdeksän kokousta, joista laadittiin kokouspöytäkirjat. Kokouksia 

pidettiin lähi- ja etäkokouksina.  

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). 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taseen kehitys vuodesta 2007



  TOIMINTAKERTOMUS  

 

   

 
Kotipaikka: Jyväskylä 

Y-tunnus 1728119-5 

 

 

JAPA ry:n hallituksen kokoonpano 2021 

Puheenjohtaja Heta Kopra, Vaajakosken asuinalue 

Varapuheenjohtaja Marika Ristonmaa, Keltinmäen asuinalue 

Jäsenet  Ritva Lukkarinen, Lutakon asuinalue 

  Ellen Tuikkanen, Huhtasuon asukasyhdistys ry 

  Pirjo Jämsén-Ahonen, Nenäinniemen asukasyhdistys  

  Martti Rajamäki, Jyväskylän kaupunki/ Rakennus- ja ympäristöjaosto 

  Anu Surakka, Jyväskylän kaupunki/Ympäristötoimi 

Varajäsenet  Netta Hämäläinen, Säynätsalon asuinalue 

  Hanna Jyske, Jyskän asuinalue 

  Johanna Koskiaho, Lohikosken asuinalue 

  

Sääntömääräiset kokoukset 

Kevätkokous 24.3.2021 Teams-yhteydellä. Puheenjohtajana Tiina Kiiski. Osallistujia 12. 

Syyskokous 23.11.2021 Keski-Suomen museolla. Puheenjohtajana Tiina Kiiski, Osallistujia 10. 

Ennen kokousta oli tutustuminen museoon kulttuuriluotsin opastuksella.  

 

Henkilöstö 

Toimintavuonna yhdistyksessä työskenteli vakituisessa työsuhteessa kolme työntekijää. Työntekijät 

vastasivat yhdistyksen perustoimintaan kuuluvista tehtävistä, tapahtumien koordinoinnista, 

tiedottamisesta ja toimistotehtävistä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja oli osittaisella opintovapaalla 

vuoden 2021 aikana ja hänelle palkattiin sijainen, joka työskenteli osa-aikaisesti lokakuun puolivälistä 

joulukuun loppuun ja jatkaa toiminnanjohtajan opintovapaan sijaisena vuoden 2022 alusta.  

Yhdistyksen hankkeissa työskenteli työntekijöitä vuoden aikana seuraavasti: 
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Hanke  Työtehtävä ja ajanjakso  

Rewi Visions  Osa-aikainen projektityöntekijä 1.12.2020-31.5.2021 

Astetta Coolimpi ilmasto Osa-aikainen projektityötekijä 4.1.-30.5.2021 

Pyöräile kylille  Osa-aikainen projektityöntekijä 18.5.-31.10.2021 

Kiertotalousyrittäjyyden  

edistäjät  Osa-aikainen projektityötekijä 19.4.-31.5.2021 

Lio 2021  Osa-aikainen projektityöntekijä 3.5.-31.10.2021 

 

Lisäksi yhdistyksessä työskenteli yksi määräaikainen, osa-aikainen työtekijä perustoiminnan 

työtehtävien ja palveluiden parissa aikavälillä 9.3.-31.12.2021. Yhdistyksessä työskenteli myös 

harjoittelija 12.4.-31.5.2021 välisenä aikana. Kesällä yhdistys osallistui OP:n kesätyönuoria 

työllistävään kampanjaan ja otti kolme nuorta kahden viikon ajaksi kesätöihin 26.7.-6.8.2021. 

Jyväskylän kaupungin kesätyösetelillä työllistettiin yksi nuori ajalla 26.7.-6.8.2021. 

JAPA ry:n toimitilat sijaitsevat osoitteessa Matarankatu 6 A 1, 40100 Jyväskylä. Työntekijät ovat 

työskennelleet joustavasti etä- ja lähitöissä.  

 

Yhdistyksen tiedotustoiminta ja julkaisut  

Yleinen tiedottaminen 

Yhdistyksen pääasiallisina viestintäkanavina toimivat Facebook- ja Instagram-sivut sekä verkkosivut. 

Lisäksi julkaistiin mediatiedotteita, joiden kautta yhdistyksen toiminnasta kerrottiin mm. 

maakuntalehti Keskisuomalaisessa ja YLE radio Keski-Suomessa ja radio Keskisuomalaisessa. 

Vuonna 2021 yhdistyksen uutiskirjettä uudistettiin sisällöltään ja ulkoasultaan kiinnostavammaksi. 

Uutiskirje on tilattavissa yhdistyksen verkkosivuilta, www.japary.fi. 

Vuoden 2021 lopussa yhdistyksen Facebook-sivujen tykkäysmäärä oli kasvanut 1333 tykkääjään (1250 

vuonna 2020). Instagram-tilin seuraajamäärä kasvoi yli 100 henkilöllä ollen 837 vuoden 2021 lopussa 

(712 vuonna 2020). Kesällä 2020 avatulla, perustoimintaan liittyvällä Vieraslajien torjunta Jyväskylässä 

-Facebook-sivulla, oli vuoden 2021 lopussa 105 tykkääjää (61 vuonna 2020). Lisäksi yhdistys on luonut 

tunnukset Twitter- ja Youtube -palveluihin, mutta ne eivät ole varsinaisessa käytössä. 
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Aktiivinen sosiaalisen median käyttö yhdistyksen tiedottamisessa näkyy verkkosivujen 

kävijämäärissä. Yhdistyksen internet-sivuilla (www.japary.fi) vieraili vuoden aikana 66 040 kävijää, 

mikä on 13 % vähemmän kuin vuonna 2020.  Lukuihin voi vaikuttaa palvelimen tilastoinnissa 

aikaisempina vuosina havaitut katkokset, jolloin kävijämäärät ovat joinain kuukausina tallentuneet 

vain osittain tai ei lainkaan. Lisäksi yhdistys hallinnoi www.kestavaelamantapa.fi -sivuja sekä ReWi 

Visions -hankkeen www.rewitellen.fi -sivustoa. 

Yhdistyksen sosiaalisen median kanavat, tykkääjät/seuraajat: 

 Facebook, 
yhdistyksen 
perussivu 

Facebook, 

Lastipyörä-
lainaamo 

Facebook, 

Kestävä 
elämäntapa 
Keski-
Suomessa * 

Facebook, 

Lähiruoka 
Keski-
Suomessa * 

Instagram, 
yhdistyksen 
perussivu 
@japa_ry 

Facebook, 
Vieraslajien 
torjunta 
Jyväskylässä 

2021 1333 536 495 913 837 105 

2020 1250 513 443 893 712 61 

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

2018 1069 460 409 847 445  

2017 900 434 380 820 299  

2016 705 356 268 766 163  

2015 494 218 175 579 298  

*osahallinnointi 

 

Mediatiedotteet ja uutiskirjeet 

Mediatiedotteita julkaistiin kertomusvuonna yhdeksän. Lisäksi perustoimintaan ja erilaisiin 

kampanjoihin liittyviä mediatiedotteita julkaistiin yhteistyössä muun muassa Jyväskylän kaupungin 

kanssa. Uutiskirjeitä laadittiin kaksi. Uutiskirje on tilattavissa yhdistyksen verkkosivuilta ja se 

lähetetään kaikille tilaajille.  Vuonna 2021 uutiskirjeellä oli 39 tilaajaa. Lisäksi jäsenille lähetettiin 

muuta informaatiota postituslistan kautta.  
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Yhdistyksen perustoiminnan tapahtumat 

Yleistä perustoiminnasta 

Yhdistyksen perustoimintaa on asukkaiden kestävän elämäntavan edistäminen konkreettisella 

tavalla sekä kestävän kehityksen asiantuntijatahona toimiminen. Toimintaan on sisällytetty 

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

näkökulmasta. Kasvatuksellinen näkökulma onkin vahva yhdistyksen eri toiminnoissa.  

JAPA ry:n ja Jyväskylän kaupungin välisessä sopimuksessa yhdistyksen vuosittaisiksi 

perusprojekteiksi on määritetty seuraavat kampanjat ja tapahtumat, jotka järjestettiin myös 

toimintavuonna 2021: 

 

Asuinalueiden siivoustempaus  

JAPA ry organisoi vuosittain Jyväskylän 

kaupungille asuinalueiden siivoustalkoot. 

Jyväskylän kaupunki ei vuonna 2021 järjestänyt 

asuinalueiden siivoustalkoita koronan 

aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Kaupunki 

kuitenkin nouti omatoimisten talkoolaisten 

keräämät roskat asukkaiden ilmoittamista 

paikoista. Yhdistykselle ilmoitettiin 78 roskien 

hakupaikkaa ja roskaa kertyi kaikkiaan noin 

neljä kuorma-autokuormallista. Myöskään 

perinteisiä koulujen siivoustalkoita ei 

järjestetty. 
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Vieraslajikampanja 

Jyväskylän kaupungin vieraslajikampanjan tarkoituksena on torjua tiettyjä vieraslajeja 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 oli käynnissä touko-elokuun välisenä 

aikana ja siitä laadittiin raportti kampanjan päätteeksi.  

Kesän 2021 aikana asukkaat tekivät kaikkiaan 457 vieraslaji-ilmoitusta. Näistä 360 ilmoitusta koski 

Jyväskylän kaupungin omistamilla maa-alueilla sijaitsevia vieraslajiesiintymiä (94 espanjansiruetana-, 

88 jättiputki-, 65 jättipalsami-, 42 lupiini-, 26 tatar-, 15 kurtturuusu-, 12 korallikanukka-, 11 ruttojuuri- 

ja 7 muuta esiintymää). Osa ilmoituksista (97 kpl) 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 12 talkooporukkaa 

eri puolilla Jyväskylää. Talkoolaisia oli 90 henkeä.  

Lisäksi yhdistys ylläpiti Vieraslajien torjunta 

Jyväskylässä -Facebook-sivua, jossa julkaistiin 

kaupungin vieraslajikampanjaan liittyviä uutisia ja 

jaettiin muita vieraslajeihin liittyviä postauksia.  

 

Liikkujan viikko ja Auton vapaapäivä 

Eurooppalaista Liikkujan viikkoa vietettiin perinteisesti 16.-22.9.2021. Teemaviikolla julkaistiin Millä 

sinä kuljet? -somekampanja yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Lisäksi viikon aikana 

järjestettiin erilaisia tapahtumia yhdistyksen hanketoimintaan liittyen:  
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17.9. Kävelijän aamu, yhteistyössä Liikenneturvan kanssa,  

17.9. Kävellään! -kampanjan ohjattu pop up kävely, teemana vaunuttelu  

20.9. Teatterikoneen Metsälaulukävely  

21.9. Kävellään! -kampanjan ohjattu pop up kävely, teemana palvelut ja alue tutuksi  

22.9. Uutta ja Wanhaa Tikkakoski -lähipyöräretki  

Kävellään! -kampanjan ohjatut kävelyt järjestettiin yhteistyössä MLL:n Köhniö-Kypärämäki 

paikallisyhdistyksen kanssa. Lisäksi teemaviikolla julkaistiin Kävellään! -videosarja yhdistyksen 

somessa.  

 

Energiansäästöviikko 

Valtakunnallista Energiansäästöviikkoa vietettiin perinteisesti viikolla 41. Teemaviikolla julkaistiin 

energia-aiheinen somekampanja yhdistyksen somessa.  

 

Kestävän kuluttamisen teemat  

Älä osta mitään -päivän kampanja on 

muutettu kestävän kuluttamisen 

teemaviikoksi. Vuonna 2021 toteutettiin 

tekstiilikierrätykseen liittyvä Tekstiiliviikko: 

vaatteet kiertotaloudessa -somekampanja. 

Kampanja oli käynnissä 5.-10.6.2021 

Jyväskylän kaupungin ja JAPA ry:n 

somessa. 

 



  TOIMINTAKERTOMUS  

 

   

 
Kotipaikka: Jyväskylä 

Y-tunnus 1728119-5 

 

Yhdistyksen palvelutoiminta 

Yhdistys toteutti vuonna 2021 Jyväskylän kaupungin ja Mustankorkea Oy:n kanssa jäteneuvontaa ja 

ympäristökasvatuksen toimintaa ja kampanjoita, joissa yhteistyökumppanit toimivat rahoittajina ja 

JAPA ry vastasi käytännön toteutuksesta.  

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

Laukaa, Toivakka) 

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

Koronatilanne vaikutti toimintavuonna merkittävästi palveluiden toimintaan. Erityisesti 

jäteneuvontatilaisuuksia ja -tapahtumia oli huomattavasti aiempia vuosia vähemmän. 

Neuvontatilaisuuksia oli 35 ja tapahtumia 1.    

Yhdistyksen hankkeet 

Yhdistyksellä oli vuoden aikana käynnissä kuusi hanketta. Päättyneistä hankkeista on olemassa omat 

raporttinsa.  

• Viisaasti liikkeellä -hanke 1.1.-31.12.2021 osahankeyhteistyö Jyväskylän Pyöräilyseura 

JYPS ry:n kanssa, rahoittajana Traficom (Liikenne- ja viestintäministeriön Liikkumisen 

ohjauksen valtionavustukset). 

• Pyöräile kylille -hanke 1.4.2021-31.12.2022, rahoittajana LEADER JyväsRiihi ry.  

• ReWi Visions -hanke 1.3.2019-31.8.2021 yhteistyössä Jyvässeudun 4H -yhdistys ry:n 

kanssa, rahoittajana LEADER JyväsRiihi ry.  

• Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -verkkokoulutus opetustoimen henkilöstölle 

17.11.2021-9.2.2022, rahoittajana Opetushallitus. 

• Astetta Coolimpi ilmasto, 1.8.2020-30.9.2021 yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa, 

rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus (Ympäristöministeriön Ympäristökasvatuksen ja 

valistuksen hankeavustukset). 

• Circwaste-kokeiluhankkeet, Terveydenhuollon muovinlajittelu -kokeilu, 

rahoittajana Jyväskylän kaupungin Circwaste - Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –

osahanke. 
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ReWi Visions -hanke valittiin parhaaksi hankkeeksi Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n 

järjestämässä Rural Inspiration Awards -hankekilpailun vihreä tulevaisuus -kategoriassa 

maaliskuussa 2021.  

Yhdistyksen 20-vuotisjuhlat 

Vuosi 2021 oli yhdistyksen 20-vuotisjuhlavuosi, jota juhlistettiin pitkin vuotta. Koko vuoden läpäisevä 

teema oli muistot, joissa nostettiin esiin erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja toimintaa vuosien 

varrelta. Muistoja julkaistiin somesarjana kahdesti kuukaudessa sekä yhdistyksen Facebookissa että 

Instagramissa.  

Keväällä järjestettiin jyväskyläläisille viides- ja kuudesluokkalaisille kisa, jonka aiheena oli Koululaisen 

kädenjälki – ympäristöystävällinen koululainen. Kisan osallistumissarjat olivat video, valokuva ja 

piirustus. Kisaan tuli yhteensä 26 työtä viidestä eri koulusta. Kokonaiskisan voitti Vesangan 

päiväkotikoulun 6A-luokan tekemä uutisvideo. Palkintona oli sisäänpääsy seikkailupuisto Laajikseen. 

Lisäksi palkittiin 

jokaisesta 

osallistumissarjasta 

yllätyspalkinnon saajat. 

Kisan tuomaristona toimi 

JAPA ry:n hallitus.  

Syksyllä järjestettiin 

kaikille avoimet juhlat 

Könkkölän tilan 

pihapiirissä. Ohjelmassa 

oli mm. puheita, 

ötökkäkoulu, satokauden 

lounas sekä tutustuminen 

Lumo-polkuun. Juhlaan 

osallistui 15 henkilöä. 

 



  TOIMINTAKERTOMUS  

 

   

 
Kotipaikka: Jyväskylä 

Y-tunnus 1728119-5 

 

Yhdistyksen strategiatyö vuosille 2022-2026 

Vuonna 2021 työstettiin valmiiksi ja julkaistiin yhdistyksen uusi strategia vuosille 2022-2026. 

Strategiassa määritellään yhdistyksen perustehtäväksi kestävän elämäntavan ja hyvän arjen 

asukaslähtöinen edistäminen. Kestävä elämäntapa ja hyvä arki merkitsevät yhdistykselle muun 

muassa tasapainoa luonnon kanssa, vastuuta ympäristöstä sekä tasa-arvoista elämää. 

• Missio: Tavoitteenamme on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkea. 

• Visio: Kestävä arki kuuluu kaikille 

• Arvot: kestävä elämäntapa, asukaslähtöisyys, rohkeus, hyvinvointi ja inhimillisyys  

Vuosien 2022-2026 strategisina painopistealueina ovat asukkaiden kestävän arjen taitojen lisääminen 

ja yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Tavoitteena on mm. kestävän elämäntavan 

koulutusten lisääminen ja hanketoiminnan edistäminen sekä vapaaehtoistoiminnan muotoilu ja 

lisäresurssin haku vapaaehtoistoiminnan koordinointiin.  

Yhdistyksen toiminta kohdistuu pääosin Jyväskylän, mutta tarvittaessa myös koko Keski-Suomen 

alueelle 
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Yhdistyksen muu toiminta 

Kaikille avoin keskustelupiiri ilmastonmuutoksesta eli Ilmapiiri kokoontui kerran alkusyksystä 2021 

Kansalaistoiminnankeskus Mataran aulassa.  

Lasten ryytimaa -toiminta oli katkolla koronatilanteen vuoksi, mutta viljelylaatikoihin tehtiin 

istutuksia yhdistyksen työntekijöiden voimin. Yksi laatikoista luovutettiin läheisen Fabriikin 

päiväkodin lasten käyttöön.  

Osallistuminen tapahtumiin sekä luennot ja koulutukset 

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat vuoden aikana erilaisiin tilaisuuksiin esittelemällä yhdistyksen 

toimintaa tai kuuntelijan roolissa, osana perus- ja hanketoimintaa.  

Yhdistyksen työntekijät osallistuivat yhdistystoimijoille järjestettyihin koulutuksiin ja 

Kansalaistoiminnankeskus Mataran erilaisiin työryhmiin.  

Yhteisöedustukset 

• Jyväskylän asukasyhdistykset 

• Keski-Suomen ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä KYKY (puheenjohtajuus) 

• Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkosto Circwaste – kohti 

kiertotaloutta hankkeen Keski-Suomen alueellinen yhteistyöryhmä 

• JyväsRiihi ry:n hallituksen jäsen  

• Valtakunnallinen viisaan liikkumisen ohjauksen verkosto VILI 

• Kehä Vihreä, kehittäminen 

• Kestävän matkailun verkosto 

• Keski-Suomen järjestöareena (postituslistoilla) 

• Jyväskylän ilmastotoimintaryhmä 

• Kansalaistoiminnan keskus Matara tiedotustyöryhmä 

Toiminnan arviointi ja kehittämistarpeet 

Yhdistyksen toiminta on yleisesti kehittynyt ja monipuolistunut viime vuosina ja vakiintunut 

taloudellisesti. Maailmanlaajuinen koronatilanne on vaikuttanut yhdistyksen toimintaan, kuten 

tapahtumien ja palvelutoiminnan järjestämiseen, mutta yhdistys on onnistunut sopeuttamaan 
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toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin kiitettävällä tavalla. Aktiivinen hanketoiminta on tuonut 

toimintaan monipuolisuutta ja menestyksekkäästi toteutetut hankkeet ovat luoneet pohjaa uuden 

kehittämiselle. Esimerkkinä mainittakoon ReWi Visions -hankkeen valinta parhaaksi hankkeeksi 

Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n järjestämässä Rural Inspiration Awards -hankekilpailun vihreä 

tulevaisuus -kategoriassa sekä sitä seurannut Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät -verkkokoulutus, 

jossa hyödynnettiin ReWi Visions hankkeessa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä. Lisäksi 

valtionavustusrahoitteista Liikkumisen ohjauksen hanketyötä on tehty keskeytyksettä ja aina uutta 

kehittäen vuodesta 2011 lähtien. 

Erilaiset yhteistyökampanjat ja uudet toimintamallit ovat lisänneet yhdistyksen tunnettuutta 

asukkaiden keskuudessa, esimerkiksi Circwaste – käyttäjälähtöisten kokeilujen kautta. Lisäksi 

yhdistyksen perinteiset, asukkaille tutut ydintoiminnot ovat säilyneet vankkana osana yhdistyksen 

perustoimintaa.  

Vuonna 2021 laadittu strategia 2022-2026 antaa suuntaviivat yhdistyksen toiminnan kehittämiselle. 

Lähivuosina panostetaan erityisesti asukkaiden kestävän arjen taitojen lisäämiseen ja yhdistyksen 

vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi yhdistyksessä kehitetään sekä jäsen- että 

hallitustyöskentelyä. Tarkoituksena on, että sekä yhdistyksen jäsenet että hallitus kykenisivät 

osallistumaan toimintaan yhä enemmän ja että yhdistys pystyisi tarjoamaan mielekästä 

osallistumista esimerkiksi juuri vapaaehtoistyön puitteissa. 

Yhteenveto 

Jyväskylän kaupungin myöntämä perustoiminnan vuosiavustus, Jyvässeudun kuntien kanssa 

toteutetut kampanjat sekä eri hankeavustukset mahdollistivat yhdistyksen 20. toimintavuoden. JAPA 

ry toteutti järjestötoimintaa aktiivisesti huolimatta koronan aiheuttamista muutoksista. Erityisesti 

hanketoiminnan kautta voitiin toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteisiin pyrkivää toimintaa. 

Strategian toimeenpano vahvistaa tulevaisuudessa yhdistyksen toimintojen kehittämistä. 

Jyväskylässä 22. helmikuuta 2022 

  

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry 
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[1] Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen 

toteuttamiseksi. 


