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Maailmassa
Vuotta 2019 leimasivat maailmalla kiihtyvä ja polarisoituva ilmastonmuutoskes-
kustelu sekä poliittiset levottomuudet etenkin Etelä-Amerikassa. Venezuelan ää-
rivasemmistolainen hallinto sekä Chilen ja Bolivian oikeistohallitukset joutuivat 
kohtaamaan vihaisen kansansa kaduilla. Aiheet kohtasivat, kun Chilen Santiagoon 
suunniteltu ilmastokokous jouduttiin siirtämään Madridiin levottomuuksien vuok-
si. Ilmastoneuvotteluissa suurta medianäkyvyyttä sai ruotsalainen teini-ikäinen 
ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka puhui myös YK:n yleiskokoukselle syksyllä 
2019. Thunbergin aktivismi ja sanoma herätti vuoden mittaan runsaasti mielipiteitä 
puolesta ja vastaan.

Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin 26.5. Samana päivänä Suomi voitti jääkie-
kon MM-kisojen loppuottelussa Kanadan 3-1. Kultamitali oli Suomen jääkiekkohis-
torian kolmas. Eurovaalien jälkeen suurimpana ryhmänä jatkoi keskustaoikeiston 
EPP, mutta sen ja keskustavasemmistolaisen S&D -ryhmän enemmistöasema par-
lamentissa mureni. Liberaalien Renew Europe -ryhmä, Vihreät ja erilaiset kansal-
lismieliset populistit ja äärioikeisto kasvattivat suosiotaan. Uudeksi EU-komission 
puheenjohtajaksi valittiin saksalainen Ursula von der Leyen CDU:sta. Suomen ko-
missaariksi valittiin entinen valtiovarainministeri ja SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpi-
lainen. Urpilainen oli Suomen ensimmäinen naiskomissaari.

EU-maista merkittävimmät kansalliset vaalit käytiin keväällä Espanjassa, jossa sosi-
alistipuolue PSOE voitti ja muodosti loppuvuodesta koalition muiden vasemmis-
tolaisten puolueiden kanssa. Samalla äärioikeistolainen VOX-puolue murtautui 
läpi parlamenttiin, tehden siitä Pyreneiden niemimaalla ensimmäisen äärioikeisto-
puolueen parlamentissa Espanjan ja Portugalin oikeistodiktatuurien murtumisen 
jälkeen 1970-luvulla. Loppuvuodesta pidettiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa 
parlamenttivaalit, jotka voitti ehdottoman enemmistön alahuoneessa saanut Bre-
xit-mielisen pääministeri Boris Johnsonin Konservatiivipuolue. Vaalitulos sinetöi 
Iso-Britannian EU-eron vuoden 2020 alussa.
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Suomessa
Suomen tasavallan presidenttinä toimi vuonna 2019 Sauli Niinistö, pääministerinä 
1.1.-6.6. Juha Sipilä, 6.6.-10.12. Antti Rinne ja 10.12.-31.12. Sanna Marin. Eduskunnan 
puhemiehenä toimivat Paula Risikko, Antti Rinne ja Matti Vanhanen. SDP:n puheen-
johtajana toimi Antti Rinne ja puoluesihteerinä Antton Rönnholm.

Kotimaan politiikkaa leimasi alkuvuodesta leimahtanut kohu vanhusten hoivan laa-
dusta erityisesti yksityisissä hoitolaitoksissa sekä hoitajamitoituksen riittävyydestä. 
Aiempi tavoite sitovan hoitajamitoituksen nostamisesta 0,7 tasoon ja kirjaamisesta 
lakiin nousi keskusteluun ja siihen sitoutuivat kaikki puolueet Kokoomusta lukuun 
ottamatta. Vanhushoivan lisäksi puhuttiin laajemmin myös sosiaali- ja terveyspal-
veluista, joiden rakenteiden uudistamiseen tähdännyt sote-uudistus ei onnistunut 
myöskään Juha Sipilän hallitukselta, mikä johti hallituksen eronpyyntöön 8.3., run-
sas kuukausi ennen vaaleja. Yleisesti ottaen hallituksen kaatamista pidettiin Sipilän 
taholta Keskustan kannatuspaniikista johtuneena mediatemppuna.

Tämä ei kuitenkaan auttanut Keskustaa 14.4. pidetyissä eduskuntavaaleissa, jossa 
se romahti historiallisen heikkoon tulokseen. Vaalit olivat muutenkin äärimmäisen 
tiukat: SDP oli vaalien suurin puolue vain yhden paikan erolla jyrkän nousun teh-
neisiin Perussuomalaisiin nähden. Kokoomus jäi vaaleissa kolmanneksi, Keskusta 
neljänneksi ja Vihreät viidenneksi. Hallitusneuvotteluissa SDP:n puheenjohtaja 
Antti Rinne otti kumppaneikseen kuitenkin Keskustan, Vihreät, Vasemmistoliiton ja 
RKP:n. Rinteen hallitus nimettiin tehtäväänsä 6. kesäkuuta 2019. Rinne oli Suomen 
ensimmäinen SDP-taustainen pääministeri sitten vuoden 2003.

SDP:n puheenjoh-
taja Antti Rinne 
keskisuomalaisten 
eduskuntavaa-
liehdokkaiden 
ympäröimänä 
vaalitilaisuudessa 
Kauppakeskus 
Sepässä.
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Toukokuun 26. päivän europarlamenttivaalit voitti Suomessa Kokoomus, joka sai 
kolme paikkaa. SDP, Vihreät ja Perussuomalaiset saivat kaksi paikkaa, mutta Vih-
reiden saatua suurimman ääntenosuuden, Suomen mahdollinen Brexit-lisäpaikka 
parlamentissa meni Vihreille.

Syksyn poliittista keskustelua väritti työmarkkinatilanne, erityisesti Postin hen-
kilöstön siirtoa heikompaan työehtosopimukseen koskenut PAU:n työtaistelu, 
joka sai myös poliittisia piirteitä. Epäselvyydet tässä kiistassa esitettiin SDP:n 
hallituskumppani Keskustan taholta syyksi epäluottamukselle pääministeri Antti 
Rinnettä kohtaan, mikä johti siihen, että Rinne jätti eronpyyntönsä tasavallan 
presidentille 3.12. SDP:n puoluevaltuusto valitsi Rinteen seuraajaksi äänin 32-29 
SDP:n 1. varapuheenjohtajan, Rinteen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri 
Sanna Marinin Tampereelta. Marinin vastaehdokkaana oli SDP:n eduskuntaryh-
män puheenjohtaja, kansanedustaja Antti Lindtman Vantaalta. Sanna Marinin 
hallitus nimettiin 10.12. samalla pohjalla ja samalla ohjelmalla, kuin sitä edeltänyt 
Rinteen hallitus.

Rinteen ero johti siihen, että vuoden 2019 aikana Suomessa oli yhteensä kolme 
eri pääministeriä. Se myöskin varmisti sen, että ainakin vuoteen 2027 saakka 
edellinen täyden kauden istunut pääministeri on edelleen SDP:n Paavo Lipponen, 
jonka hallitus toimi 1999-2003.

Jyväskylässä ja Keski-Suomessa
Jyväskylän kaupunginjohtajana toimi Timo Koivisto, kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajana Riitta Mäkinen ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana Meri Lu-
mela. SDP:n Keski-Suomen piirin puheenjohtajana toimi Ville Rautiainen ja 1. va-
rapuheenjohtajana Sanna Laakso JTY:stä. Piirin 2. varapuheenjohtajana toimi Jani 
Kokko Muuramesta.

Keski-Suomesta valittiin eduskuntavaaleissa 14 kansanedustajaa, maakunnan suu-
rimpana puolueena jatkoi Keskusta kolmella paikalla. SDP:stä valituiksi tulivat JTY:n 
puheenjohtaja ja Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja 
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Piritta Rantanen Jämsästä.

Jyväskylässä vuoden 2019 suuria aiheita olivat Hippos2020 -hanke monine kääntei-
neen sekä uutena investointikokonaisuutena esiin noussut kulttuurilaitoksiin liitty-
vä Jyväskylän Sydän -hanke, jota selvittämään oli palkattu Janne Viitamies. Suuret 
investointikustannukset ja kaupungin tulevat menopaineet herättivät paljon kysy-
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myksiä myös kaupungin lakisääteisten peruspalveluiden puolella muun muassa Kes-
ki-Suomen sairaanhoitopiirin uuden sairaala Novan myötä kasvaviin erikoissairaan-
hoidon maksuosuuksiin ja kaupungin energia- ja vesiyhtiö JE:n investointitarpeisiin.

Kesällä 2019 kaupunginhallitus päätti käynnistää selvityksen energiayhtiön vähem-
mistöosuuden myynnistä pitkäaikaiselle investointikumppanille, jonka kautta ha-
ettiin yhtiöön myös uutta osaamista. Syksyllä 2019 Jyväskylän Energia brändättiin 
uudelleen Alvaksi myynninedistämistarkoituksessa.

Yhdistyksessä
Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimi kansanedustaja Riitta Mäkinen ja 
varapuheenjohtajana jatkoi linja-autonkuljettaja ja Jyväskylän Liikenne Oy:n pää-
luottamusmies Jukka Hämäläinen. 

Professori emeritus, Kimmo Suomen kirjoittama yhdistyksen 130-vuotishistoriakir-
ja valmistui huhtikuussa. Muutoksen vuosikymmenet – Jyväskylän Työväenyhdis-
tys 130 vuotta teoksen sisällöllinen pääpaino on yhdistyksen vuosien 1968-2018 
toiminnassa. Monumentaalisen, lähes 500 sivuisen kirjan tekoa koordinoineessa 
historiatoimikunnassa puheenjohtajana toimi yhdistyksen talousneuvos Matti Oja-
la. Historiatoimikuntaan kuuluivat yhdistyksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, kun-
niapuheenjohtaja Kalevi Olin, Juha Hjelt, Hilkka Illman, Veijo Koskinen sekä Antero 
Raninen. Toimikunnan sihteerin tehtäviä hoiti toimitusjohtaja Kimmo Ojala, joka 
vastasi myös kirjan kuvituksesta.

Lokakuussa yhdistyksen edustajat vierailivat eduskuntatalossa ja luovuttivat teok-
sen pääministeri Antti Rinteelle.

Yhdistyksen histo-
riakirja Muutok-
sen vuosikymme-
net – Jyväskylän 
Työväenyhdistys 
ry 130 vuotta 
1968-2018.
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Yhdistyksen vuoden 2018 130-vuotisjuhlatilin tuotto lahjoitettiin kokonaisuudes-
saan kulttuuritoiminnan, urheiluharrastusten, ympäristökasvatuksen, hyvinvointi- ja 
lastensuojelutyön sekä ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi. Lahjoitettu summa kohosi 
yhdistyksen omalla osuudella täydennettynä 7.550,00 euroon. Lahjoituksen saivat: 
Tanssiteatteriyhdistys Kramppi ry, Viitakodit ry, Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry, 
Keski-Suomen Ensi- ja turvakoti ry, Jyväskylän Weikot ry ja Jyväskylän Pallokerho ry.

Uutena toimintamuotona aloitettiin kaikille yhdistyksen jäsenille avoimien jäsenilto-
jen järjestäminen. Tapahtumat tarjosivat jäsenille vapaan kanavan kokoontua yhteen 
keskustelemaan niin yhdistyksen toimintaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista kuin 
päivän polttavista politiikan kysymyksistä. Vuoden aikana järjestettiin 4 jäseniltaa.

Yhdistyksen edustajat 
luovuttamassa histo-
riakirjaa pääministeri 
Antti Rinteelle eduskun-
tatalossa 25.10.2019. 
Vasemmalta Matti Ojala, 
Antti Rinne, Kimmo 
Suomi, Riitta Mäkinen ja 
Kimmo Ojala.

 Lahjoituksen saajat 
koolla 3.4.2020. Vasem-
malta Kimmo Ojala JTY, 
Anna Sarkkinen JAPA ry, 
Kalevi Lahtinen Jyväsky-
län Weikot ry, Riitta Mä-
kinen JTY, Satu Väisänen 
Viitakodit ry, Susanna 
Huovinen Keski-Suomen 
Ensi- ja turvakoti ry sekä 
Aki Järvinen Jyväskylän 
Pallokerho ry.



10 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2019

ke 20.3. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kevätkokous (vuosikokous), jossa 
käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat sekä nimettiin Yan-
nick Lahti ehdokkaaksi toukokuun EU-vaaleihin. Läsnä oli 18 toveria.

ke 6.11. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen syyskokous, jossa käsiteltiin yhdis-
tyksen sääntömääräiset syyskokousasiat sekä hyväksyttiin syyskokouksen kannan-
otto koskien Keski-Suomen liikenneyhteyksien parantamista. Paikalla oli 31 toveria.

ke 4.12. pidettiin B-salissa yhdistyksen kuukausikokous. Kokouksessa valittiin 
yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2020 sekä hyväksyttiin yhdistyksen 
puoluekokousaloitteet kesäkuun 2020 kokoukseen. Paikalla oli 20 toveria.

Kati Sainio ja Eetu Kinnunen tarkastavat äänioikeudet syyskokouksen osallistujilta. Tar-
kastusvuorossa oikealla edessä Antero Kauppinen, Asko Husso ja Risto Rimmi.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
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Yhdistyksen johtokunta kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa. Johtokuntaan 
ovat kuuluneet (suluissa osallistumiskerrat): puheenjohtajana Riitta Mäkinen (6) ja 
varapuheenjohtajana Jukka Hämäläinen (8) sekä jäseninä Juha Hjelt (8), Veijo Koski-
nen (2), Sanna Laakso (4) muutti Helsinkiin kesäkuussa, Siiri Muhonen (7), Olli Patri-
kainen (8), Kimmo Suomi (7), Marko Tiainen (2) menehtyi toukokuussa, Tarja Viikari 
(8) sekä varajäsen Virpi Kuoppala (7).

Varsinaisten kokousten lisäksi johtokunta kokoontui joulukuussa yhteiseen illan-
viettoon.

Johtokunnan kokouksiin ovat esittelijöinä osallistuneet toimitusjohtaja Kimmo 
Ojala (9) sekä poliittinen sihteeri Eetu Kinnunen (9).

Yhdistyksen toimistolla ovat työskennelleet toimitusjohtaja Kimmo Ojala sekä jär-
jestöohjaaja Kati Sainio, Eetu Kinnunen poliittisena sihteerinä sekä Sirpa Pietikäi-
nen osa-aikaisena kotkatyöntekijänä. Yhdistyksen kiinteistönhoitajana on toiminut 
Jari Toikkanen.

Yhdistys järjesti vuonna 2019 seuraavat 
avoimet yleisötilaisuudet ja jäsentapah-
tumat sekä oli mukana seuraavissa tapah-
tumissa:

5.2.-10.2. Järjestettiin Aalto-salissa 
Työväen kulttuuritapahtuma Jyväs-
kylän Talvi. Tapahtuma juhli 50-vuotis-
ta taivaltaan teemalla Rauhaa, työtä ja 
leipää. Yhdistys tuki tapahtuman järjes-
tämistä monin tavoin mm. Aalto-salin 
tilojen osalta. Kulttuuritapahtuma oli me-
nestys ja se houkutteli runsaasti yleisöä.

JOHTOKUNTA JA TOIMISTO

AVOIMET TILAISUUDET 
JA JÄSENTAPAHTUMAT

Kansanedustaja Sanna Marin puhu-
massa Aalto-salissa Jyväskylän Talven 
tilaisuudessa.
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ke 13.2. Järjestettiin ensimmäinen jäsenilta B-salissa. Jäsenillassa suunniteltiin 
tulevien jäseniltojen sisältöjä ja keskusteltiin jäsenaloitteiden mahdollisuuksista yh-
distyksessä. Paikalle saapui 16 yhdistyksen jäsentä.

Jäsenet koolla ensimmäisessä jäsenillassa B-salissa.

to 14.2. Järjestettiin yhdessä kunnallisjärjestön kanssa kaupunkisemiaari 
ikäihmisten asumisesta Jyväskylässä. Aiheesta kuulemaan Cafe Eloselle saapui 
39 henkilöä.

ke 6.3. Kokoonnuttiin Aalto-saliin avoimen yleisötilaisuuteen keskustele-
maan työstä ja työelämän murroksesta sekä työajan lyhentämisestä. Alustuk-
sen aiheesta piti Jyväskylän Yliopiston tutkija Timo Anttila ja puhetta johti kansan-
edustaja Riitta Mäkinen. Paikalle saapui 15 henkilöä.

to 7.3. Järjestettiin Aalto-salissa eduskuntavaalikoulutus. Ehdokkaille ja tuki-
ryhmäläisille suunnatussa koulutuksessa aiheesta alusti SDP:n poliittisen valmiste-
lun päällikkö Mikko Koskinen. Paikalle saapui 20 henkeä.

la 16.3. Keskusteltiin Aalto-salissa eläkeläisten toimeentulosta ja hyvinvoin-
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nista. Keskustelua alustivat Telan edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa sekä kan-
sanedustaja Riitta Mäkinen. Mukana järjestelyissä oli yhdistyksen veteraanikerho 
Wanhat Toverit. Kuulijoita paikalle saapui 45 henkilöä.

ti 19.3. Kokoonnuttiin Aalto-saliin keskustelemaan aiheesta ”Väkivalta suo-
malaisten lasten ja perheiden taakkana”. Asiantuntevasti aiheesta alustivat 
Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Susanna Huovinen sekä kan-
sanedustaja Riitta Mäkinen. Väkeä saapui paikalle 15 henkilöä.

ke 20.3. Oli Hemingways Cafe & Barissa aiheena Jyväskylä ja Eurooppa. EU ja 
Eurooppa-aiheisiin kysymyksiin vastauksia tarjoilivat EU-vaaliehdokas Mikkel Näk-
käläjärvi, ex-kansanedustaja Susanna Huovinen sekä Petäjäveden kunnanjohtaja 
Eero Vainio. Eurooppa-aihe houkutteli paikalle 15 henkilöä.

ke 3.4. Järjestettiin yhdessä kunnallisjärjestön kanssa kaupunkipoliittinen 
seminaari ”Puhdasta energiaa Jyväskylään” Cafe Elosella. Aiheesta alustivat 
JE:n hallituksen pj Jari Blom, Kalevi Sorsa säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penny ja 
Jukka Makkonen Energiateollisuus ry:stä. Keskusteluun osallistui täysi tupa väkeä, 
40 henkilöä.

ma 8.4. Oli Aalto-salissa aiheena ”Muuttuva Eurooppa – turvallinen Suomi”. 
Aiheeseen läsnäolijoita johdattelivat kansanedustajat Eero Heinäluoma ja Riitta 
Mäkinen. Kansanedustajakaksikko houkutteli paikalle 50 henkilöä.

su 14.4. Kokoonnuttiin Aalto-saliin jännittämään eduskuntavaalien tulosta 
perinteisiin vaalivalvojaisiin. Vaalijännitys houkutteli paikalle 100 henkilöä.

Jännittyneitä 
tunnelmia 
vaalivalvojai-
sissa. Jännityk-
sen ytimessä 
ehdokkaina 
olleet Jani Kok-
ko vasemmalla 
ja Jarno Kemi-
läinen.
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ke 17.4. Järjestettiin vuoden toinen jäsenilta Cafe & Bar Hemingwaysissä. 
Eduskuntavaalien tulosta ruotimaan kokoontui 17 JTY:n jäsentä.

ke 1.5. Yhdistyksen edustajat osallistuivat seppeleiden laskuun vakaumuk-
sensa puolesta kaatuneiden muistomerkillä Jyväskylän vanhalla hautaus-
maalla sekä vappumarssille. Vappumarssin jälkeen pystytettiin perinteiseen ta-
paan JTY:n simapiste Lounaispuistoon Kaiken Kansan vappujuhlassa. 

Yhdistyksen 
edustajat 
vakaumuksensa 
puolesta kaatu-
neiden haudal-
la. Vasemmalta 
Juha Hjelt, Tarja 
Viikari, Jukka 
Hämäläinen ja 
Kimmo Suomi.

la 11.5. Järjestettiin Aalto-salissa konsertti Äideille. Edellisen vuoden tapaan 
äitienpäivän aattona järjestetyn konsertin musiikista vastasi yhdistyksen sekakuoro 
Aallon laulajat sekä IKIS-kuoro. Ikimuistoisen puheen äideille piti yhdistyksen EU-
vaaliehdokas Yannick Lahti. Konsertin jälkeen äitejä muistettiin perinteiseen tapaan 
ruusulla ja kakkukahveilla. Konserttia seuraamaan saapui 100 henkeä.

ma 14.5. Oltiin Aalto-salissa aina ajankohtaisen aiheen ääressä. Työmarkkina-
konkari Lasse Laatusen alustus ”Sopimisen edistäminen työmarkkinoiden murrok-
sessa” houkutteli paikalle 20 osallistujaa.

la 18.5. Tarjoiltiin Cafe Elosella Eurooppalaiset aamukahvit. Kahveilla mukana 
olivat EU-vaaliehdokkaat Kaisa Penny ja Yannick Lahti sekä professori Taina Ranta-
nen. Aamukahveille saapui 20 henkilöä.
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ti 21.5. Jatkui yhteistyö kunnallisjärjestön kanssa kaupunkipoliittisen seminaa-
rin merkeissä. Jyväskylän kaupungin vuoden 2020 talousarvion valmisteluun kes-
kustelua johdatteli kunnallisjärjestön pj Veijo Koskinen. Paikalle saapui 15 henkilöä.

ke 29.5. Oltiin jälleen kunta-asioiden äärellä. JTY:n ja Kunnallisjärjestön yhteinen 
kaupunkipoliittinen seminaari aiheesta ”Asuntopolitiikka ja kohtuuhintainen asumi-
nen Jyväskylässä” seminaari täytti Cafe Elosen yläkerran, kun 40 henkilöä saapui kuu-
lemaan kaupunginjohtaja Timo Koivistoa sekä JVA:n toimitusjohtaja Timo Hyttistä.

Kaupungin- 
johtaja Timo 
Koivisto alus-
taa.

to 15.8. Järjestettiin Aalto-salissa tilaisuus SD-aktiiveille yhdessä SDP:n Kes-
ki-Suomen piiri ry:n kanssa. Tilaisuudessa ministeri Sirpa Paatero kertoi hallitus-
ohjelman sisällöstä. Paikalle saapui 50 aktiivia.

pe-la 23.-24.8. Jyväskylässä järjestettiin Wanhojen Tovereiden Retkeily- ja 
kulttuuripäivät. Yhdistys ja yhdistyksen veteraanikerho olivat vankasti mukana 
päivien järjestelyissä ja päivien avausseminaari järjestettiin Aalto-salissa. Paikalle 
saapui yli 150 puolueveteraania ympäri Suomen.

ke 28.8. Järjestettiin Sippulanniemessä perinteinen JTY Golf-tapahtuma. Jär-
jestyksessään 13. kisa kokosi Sippulan kentälle 15 kisailijaa. Miesten sarjan voiton vei 
Ari Hirvensalo ja naisissa paras oli Pirkko Melville.
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to 5.9. Oli jälleen Eurooppa asioiden vuoro, kun meppi Mia-Petra Kumpula-
Natri piti ajankohtaiskatsauksen Cafe Elosella. Paikalle saapui 30 kuulijaa.

pe 6.9. JTY antoi oman panoksensa Väinönkatu kävelykaduksi hankkeen val-
mistumisen kunniaksi pidettyyn Väinönkatu Festiin. Yhdistyksen makkaratelt-
ta Aalto-salin vieressä houkutti paikalle useita satoja henkilöitä.

Lähiökierrosta jatkettiin perinteiseen tapaan telttailemalla Lohikoskella 3.9. 
ja 15.10. Kortepohjassa. Kummallakin kerralla paikalle saapui kymmeniä alueiden 
asukkaita.

ke 16.10. Kokoonnuttiin jälleen B-saliin jäsenillan merkeissä. Jäsenhankinnan 
kehittämisestä saapui keskustelemaan 13 toveria.

ti 5.11. Järjestettiin retki Eduskuntatalolle Helsinkiin. Toisena vierailukohtee-
na retkellä oli keskustakirjasto Oodi. Eduskunnassa vieraita isännöi kansanedustaja 
Riitta Mäkinen. Mukaan matkaan lähti täysi bussilasti iloisia retkeläisiä.

Wanhojen Tovereiden retkeilypäivien avausseminaari täpötäydessä Aalto-salissa. Se-
minaarissa mukana yhdistyksen puheenjohtaja kansanedustaja Riitta Mäkinen sekä 
Suomen Pankin entinen pääjohtaja Erkki Liikanen.
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Uuden kävelykadun avajaiset aiheuttivat ruuhkaa Työväentalonkin kulmalla.

ma 11.11. Järjestettiin vuoden neljäs jäsenilta B-salissa. 14 toverin voimin käsi-
teltiin yhdistyksen aloitteita vuoden 2020 puoluekokoukseen.

la 16.11. Kokoonnuttiin Aalto-saliin juhlistamaan sekakuoro Aallon laulajia.

Kuoron konsertti ”Menneet vuodet” houkutteli salin täyteen hyvän musiikin ystäviä.
Konsertin jälkeen läsnäolleille 140 henkilölle tarjottiin kakkukahvit.

ti 19.11. Kokoonnuttiin vuoden viimeisen kerran kunta-asioiden pariin JTY:n 
ja kunnallisjärjestön kaupunkipoliittisessa seminaarissa Cafe Elosella. Jouk-
koliikenteen tulevaisuudesta Jyväskylässä saapui kuulemaan ja keskustelemaan 20 
henkilöä.

ke 4.12. kuultiin ravintola Hemingwayssa Yannick Lahden alustus ”Eurooppa 
ja populismi”. Paikalle saapui 20 henkilöä.
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pe 20.12. Maisteltiin Aalto-salissa perinteiseen tapaan Hyvän mielen puu-
roa. Perinteinen tapahtuma houkutteli paikalle totuttuun tapaan runsaasti vieraita 
nauttimaan jouluruuista sekä yhdistyksen soittokunnan ja sekakuoron musiikkiesi-
tyksistä. Tilaisuuden käytännön järjestelyistä suuren vastuun kantoivat ansiokkaasti 
JTY:n naiset. Juhlijoita paikalle saapui n. 250.

Perinteiseen tapaan Aalto-sali täyttyi ääriään myöten puurojuhlan osallistujista. Esiin-
tymässä Aallon-laulajat.

Vuoden 2019 huhtikuun eduskuntavaaleissa demarit nousivat ensi kertaa sitten 
vuoden 1999 vaalien eduskunnan suurimmaksi ryhmäksi 40 edustajallaan. Lisäystä 
edellisiin vaaleihin tuli 6 paikkaa. Kyseessä olivat sosialidemokraattien ensimmäiset 
voitolliset vaalit sitten vuoden 2006 presidentinvaalien. Yhdistyksellä oli vaaleissa 
neljä ehdokasta Riitta Mäkinen, Jukka Hämäläinen, Eija Tuohimaa ja Siiri Muhonen. 
Vaaleissa Riitta Mäkinen nousi koko Keski-Suomen äänikuningattareksi 8916 äänen 
saaliilla. Keski-Suomessa demarit jäivät odotuksista huolimatta kahteen paikkaan. 
Toisena demarina eduskuntaan valittiin Piritta Rantanen Jämsästä. Yhdistyksen eh-
dokkaista Jukka Hämäläinen sai 2105 ääntä, Eija Tuohimaa 712 ääntä ja Siiri Muho-
nen 654 ääntä.

VAALITOIMINTA
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Vuoden 2019 toukokuun EU-vaaleihin 
yhdistys asetti ehdokkaaksi Yannick 
Lahden. Lahti saavutti vaaleissa kelpo 
tuloksen 2709 äänellään saavuttaen 
demareiden listalla sijan 12/20.

Molemmissa vaaleissa yhdistys tuki 
merkittävällä panoksella niin talou-
dellisesti kuin toiminnallisestikin omia 
ehdokkaitaan. Viime vaalien tapaan 
yhdistyksen tuki perustui ehdokkai-
den hakemuksiin sekä kattaviin vaali-
työsuunnitelmiin.

Eduskuntavaalityötä kävelykadulla.

Yhdistyksen EU-
vaaliehdokas Yannick 
Lahti vaalityössä 
Kävelykadulla.
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Yhdistyksen jäsenlehti JTY Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana helmi-, huhti-, syys- ja 
marraskuussa yhteensä neljä kertaa. Lehden päätoimittajana on toiminut yhdistyk-
sen puheenjohtaja Riitta Mäkinen ja toimittajana toimitusjohtaja Kimmo Ojala. Jä-
senlehden lisäksi yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin sanomalehti 
Keskisuomalaisessa. Yhdistyksen oma Liikkeelle JTY! -liite julkaistiin Suur-Jyväsky-
län lehdessä tammi- ja syyskuussa.

Yhdistyksen internet-kotisivulla www.jty.fi on tiedotettu yhdistyksen eri tapahtu-
mista ja toiminnasta ajantasaisesti. www.aaltosali.fi sivusto muodosti keskeisen 
kanavan Aalto-salin markkinoinnissa. Yhdistyksen omaa markkinointimateriaalia 
jaettiin yhdistyksen eri tilaisuuksien yhteydessä aktiivisesti. Esite sekä muu pai-
nettu materiaali tarjoavat kiinnostuneille yksinkertaisen ja nopean tavan tutustua 
yhdistykseen ja sen toimintaan. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu 
Facebook:ssa ja Twitterissä sekä jäsenille suunnatulla sähköisellä uutiskirjeellä ja 
JTY-info tekstiviestein. Lisäksi yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu Aalto-salin 
sähköisillä info-tauluilla salin ulko-oven vieressä Väinönkadulla sekä sisätiloissa 
lämpiössä (käytössä elokuun loppuun).

TIEDOTUSTOIMINTA

Yhdistyksen edustajat eri yhteisöjen ja 
yhdistysten kokouksissa vuonna 2019

Yhteisö: Varsinainen: Varalla:

Asunto Oy Puistokatu 3-5 Kimmo Ojala Kimmo Suomi

Asunto Oy Jyväskylän Toripiha Kimmo Ojala Kimmo Suomi

As. Oy Jyväskylän Väinönkatu 7 Riitta Mäkinen Kimmo Ojala

As. Oy Jyväskylän Koivupuisto Kimmo Ojala Riitta Mäkinen

Jyväskylän Festivaalit ry Eetu Kinnunen Jukka Hämäläinen

Jyväskylän Viitakodit ry Hilkka Illman Lea Leppänen

K-S Ensi- ja turvakoti ry Tarja Viikari Riitta Mäkinen

K-S Kotien puolesta ry Marja-Leena Kotimäki Eila Leppäaho



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2019                                                                                                         21

Pelastetaan Reittivedet ry Pertti Sarja Markku Kolari

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry Kimmo Ojala Riitta Mäkinen

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO ry Kimmo Suomi Kimmo Ojala

Suomen Työväentalojenliitto ry 
Tarja Viikari Kimmo Suomi

Juha Hjelt Eetu Kinnunen

TSL:n Jyväskylän Seudun opintojärjestö ry Mika Kelander Marge Miettinen

Aimo Hedman Keijo Paakkunainen

Sanna Laakso Markku Väätäinen

Jaana Hakanen Antero Raninen

K-S Demarinaiset Marjatta Stahl Kaija Sulasalmi

Salme Sahlberg Katariina Karttunen

Marja-Leena Kotimäki

Seija Pekkala

Maija Sihvonen

Ainoleena Laitinen

Yhdistyksen edus-
tajat Eetu Kinnunen 
vasemmalla ja Juha 
Hjelt Suomen Työvä-
entalojenliitto ry:n 
edustajakokouksessa 
Ilmajoella touko-
kuussa.
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SDP:N KESKI-SUOMEN PIIRI RY 
PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT

JYVÄSKYLÄN SOS. DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY 
EDUSTAJISTON JÄSENET

YHDISTYKSEN JÄSENET 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA

Varsinaiset: Markku Kolari, Eija Tuohimaa, Pertti Sarja, Mika Kelander, Markku Vää-
täinen, Kimmo Suomi, Juha Hjelt, Marge Miettinen, Marko Tiainen ja Tarja Viikari.

Varaedustajat: Olli Patrikainen, Siiri Muhonen, Matti Pirttinen, Ainoleena Laitinen, 
Eetu Kinnunen, Kimmo Ojala, Topi Kytölehto, Jaana Hakanen, Krista Ruuska-Rappu 
ja Marja-Leena Kotimäki.

Piirihallituksessa jäsenenä toimivat Sanna Laakso varapuheenjohtajana, Virpi Kuop-
pala jäsenenä ja Jukka Hämäläinen varajäsenenä.

Varsinaiset: Sanna Laakso, Hilkka Illman, Pertti Sarja, Aimo Hedman, Mika Kelan-
der, Kari Vatanen, Olli Patrikainen, Markku Kolari, Ainoleena Laitinen, Kimmo Suomi, 
Matti Pirttinen, Antero Mikonranta, Ilmo Viitanen, Siiri Muhonen, Jani Laine, Tarja 
Viikari, Jaana Hakanen ja Eija Tuohimaa.

Varalla: Asko Husso, Risto Rimmi, Eetu Kinnunen, Juha Hjelt, Ritvaliisa Mononen, 
Mika Pollari, Markku Väätäinen, Marjatta Stahl, Kimmo Ojala, Topi Kytölehto, Anna-
Leena Sahindal, Eira Summanen, Kari Otollinen, Marja-Leena Kotimäki, Reijo Parta-
nen, Pertti Salo, Keijo Paakkunainen ja Timo Klemetti.

Kunnallistoimikunnassa yhdistyksen jäsenistä toimivat Veijo Koskinen (pj), Olli Pat-
rikainen, Siiri Muhonen ja Antero Raninen.

Varsinaiset: Riitta Mäkinen (valtuuston puheenjohtaja), Jukka Hämäläinen, Tuulik-
ki Väliniemi, Anna-Leena Sahindal, Jari Blom, Jasmine Repo ja Leena Yksjärvi.

Varavaltuutetut: Pentti Mäkinen, Kimmo Ojala, Eija Tuohimaa, Juha Hjelt, Sanna 
Laakso sekä Mika Pollari.
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JÄSENISTÖ
Jäsentilastot
Yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa 479 jäsentä (v.2018 523 jäsentä). Jäsenmäärä 
laski siis 44 jäsenellä (v.2018 -18 jäsentä). Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi vuonna 
2019 14 jäsentä (v.2018 +7 jäsentä). Ilmoitettu jäsenmäärän nettomuutos sisältää 
yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet, yhdistyksestä eronneet, toiseen puolueosas-
toon siirtyneet sekä edesmenneet jäsenet.

Syyskuussa irtisanottiin puolueen ohjeistuksen mukaisesti yhdistyksen jäsenyy-
destä 27 henkilöä yli vuoden maksamattomina olleiden jäsenmaksujen vuoksi. Oh-
jeistuksen taustalla olivat uuden tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Jäsenet sukupuolen mukaan:

naisia 178 (v. 2018 201)

miehiä 301 (322)

Jäsenet äänioikeuden mukaan:

äänioikeutettuja 463 (475)

ei-äänioikeutettuja 16 (48)

Jäsenet maksuluokan mukaan:

normaali jäsenmaksu 145 (171)

vapaajäsenet 283 (298)

alennettu jäsenmaksu 3 (5)

maksuvapaat 42 (42)

nuorisojäsenmaksu (alle 25 v.)     5 (4)

ylim. jäsenmaksu (vap.eht.) 1 (3)

Yhteensä jäseniä 479

YHDISTYKSEN JÄSENET 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

Kaupunginhallituksen jäseninä toimivat Jukka Hämäläinen ja Tuulikki Väliniemi.
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JÄSENPALVELUT

ANSIOMERKIT

LIIKUNTAKERHO

Yhdistyksen johtokunta on muistanut merkkipäiväänsä viettäviä jäseniä onnitte-
lukäynnein ja – adressein. Niitä vapaajäseniämme, jotka ovat täyttäneet 70 vuotta, 
muistettiin joulukukalla. Johtokunnan jäsenet ovat myös mahdollisuuksien mu-
kaan osallistuneet poisnukkuneiden jäsenten siunaustilaisuuksiin. 

Yhdistyksen johtokunnan myöntämän ansiomerkin 30-vuotisesta jäsenyydestä yh-
distyksessä saivat vuonna 2019 seuraavat toverit: 

hopeinen ansiomerkki: Pentti Hakanen, Jorma Heikkilä, Anna-Liisa Heikkilä ja 
Pertti Siekkinen.

Yhdistyksen liikuntakerhon puheenjohtajana on toiminut johtokunnan jäsen Juha 
Hjelt. Kerho järjesti syyskuussa perinteisen JTY Golfin Sippulanniemen golf-kentäl-
lä. Neljättätoista kertaa järjestetty tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa yhdis-
tyksen järjestämien toimintojen joukossa ja kerää vuosi vuodelta entistä enemmän 
eri ikäisiä kiinnostuneita mukaan rentoon kuntoilu- ja kilpailutunnelmaan.

Liikuntaker-
hon golf-kisan 
osallistujia 
Sippulassa.  Po-
kaalit sarjojen 
voittajilla Pirkko 
Melvillellä ja Ari 
Hirvensalolla.
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JTY:N NAISET

JTY:N NUORET KOTKAT

JTY:n naiset osallistuivat toimintavuoden aikana aktiivisesti yhdistyksen toimintaan 
sekä järjestivät omaa toimintaa. Huhtikuun eduskuntavaalit työllistivät myös nais-
toimijoita, kun monet aktiivit osallistuivat ehdokkaiden kampanjoihin. Naispiirin 
toiminnassa oltiin myös aktiivisesti mukana ja naispiirin hallituksessa vaikutti useita 
JTY:n Naisten toimijoita.

Naisten kokkikerho kokoontui säännöllisesti (9 kertaa) B-salissa ajankohtaisten asi-
oiden ja hyvän ruuan äärelle. Osallistujia kerho keräsi 10-15 hlö/kokkikerho. Syys-
kuussa kokoonnuttiin perinteiseen tapaan Kiviniemeen suunnittelemaan toimintaa 
ja ideoimaan uutta. Marraskuun lopussa järjestettiin sekakuoron kanssa yhdessä 
joulumyyjäiset/-laulajaiset Aalto-salissa ja joulukuussa JTY:n naiset kantoivat pää-
vastuun yhdistyksen perinteisen Hyvän Mielen puurojuhla tapahtuman tarjoilusta. 
Joulukuussa oltiin mukana myös Wanhojen Tovereiden pikkujoulutapahtumassa. 

JTY:n Naisten vetovastuu oli Ainoleena Laitisella, joka hoiti tehtävää suurella tar-
molla ja taidolla. Kokkikerhon vastuuhenkilönä toimi ansiokkaasti Maija Sihvonen.

YLEISTÄ

Vuosi 2019 oli JTY:n Nuorilla Kotkilla aktiivinen ja monipuolinen. Lukuisat kerhot toimi-
vat säännöllisesti eripuolilla kaupunkia ja etenkin kokkikerhot olivat todella suosittuja. 
Yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestimme monia jo perinteiksi muodostuneita tapah-
tumia. Näiden lisäksi toteutimme myös uusia kaikille avoimia tapahtumia kuten Harras-
tevälineiden vaihtotorin.

Monipuolista, turvallista, laadukasta ja kasvua tukevaa toimintaa toteutettiin arvojemme 
mukaisesti, joita ovat mm. demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus 
sekä solidaarisuus. Suunnittelussa huomioitiin jäsenistömme toiveet, ideat ja osallisuus.

Pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta kotkatyöstä palkittiin Nuorten Kotkien Keskusliiton hopei-
sella ansiomerkillä Alma Lindlöf. Palkitsemistilaisuus oli Keski-Suomen Nuorten Kotkien 
vuosikokouksessa 29.10.2019.

Kerhotoiminta 

Tärkein toimintamme säännöllinen kerhotoiminta oli runsasta. Kokkikerhot olivat edel-
leen erittäin suosittuja. Toiminta tarjosi monelle nuorelle/aikuiselle kerho-ohjaajallem-
me mielekästä ja haastavaa tekemistä sekä paljon iloa isolle joukolle lapsia. Toimin-
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tamme mahdollisti edullisen, mutta laadukkaan harrastamisen monille lapsiperheille 
heidän omalla asuinalueellaan.

Ohjaajatilanteemme oli hyvä ja mukaan saatiin jälleen myös uusia innokkaita ohjaajia. 

Aloitimme myös ihan uusia kerhoja kuten tanssitunnit 13-17-vuotiaille ja Sepänkeskuk-
seen kerhon 7-12-vuotiaille, mutta näihin emme valitettavasti löytäneet osallistujia.

KOKKIKERHO 8-12-VUOTIAILLE maanantaisin, kevät, 15 kertaa
Keltinmäen Päiväkeskus, Keltinmäentie 15. Ohjaajana Silja Heinikangas ja vertaisoh-
jaajana Sofia Heinikangas.

KOKKIKERHO 8-12-VUOTIAILLE maanantaisin, kevät, 15 kertaa 
Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18. Ohjaajina Maiju Lehikoinen ja Nico Kaukometsä. 

PUUHAKERHO 6-7-vuotialle maanantaisin, kevät, 19 kertaa
Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18. Ohjaajina Jenna Hovikoski ja Elina Luoma.

KERHO 8-12-VUOTIAILLE tiistaisin, syksy, 12 kertaa
Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18. Ohjaajina Jenna Hovikoski ja Elina Luoma.

PUUHAKERHO 7-9-vuotiaille keskiviikkoisin, kevät, 17 kertaa 
Viitaniementie 11-13. Ohjaajina Anna Mäkelä ja Karoliina Laukkarinen.

KOKKIKERHO 8-12-vuotiaille maanantaisin, kevät - syksy, 37 kertaa
Huhtasuon päiväkeskus, Nevakatu 2. Ohjaajina Anni Vartainen ja Taika Niemi (ke-
vät), Oona Kähkönen (syksy).

KOKKIKERHO 3.-6. -luokkalaisille torstaisin, syksy, 16 kertaa
Viitaniemen koulu, Viitaniementie 20. Ohjaajana Helena Nuutinen ja Aku Nuutinen.

KOKKIKERHO 8-12-vuotiaille tiistaisin, syksy, 15 kertaa
Kolikkotupa, Kolikkotie 2. Ohjaajina Anni Vartiainen ja Oona Kähkönen.

KERHO 7-12-vuotiaille maanantaisin, syksy, peruuntui osallistujapulan vuoksi
Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1. Ohjaajina Anna Mäkelä ja Karoliina Laukkarinen

TANSSITUNNIT 13-17-vuotiaille torstaisin, syksy, peruuntui osallistujapulan vuoksi
B-Sali, Väinönkatu 7. Ohjaajana Johanna Hurme.
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Itse järjestetyt leirit Osallistujat

Ysitien Lemmikki 8.6.–9.6. 33

Osallistuminen muiden järjestetyille leireille

Itävallan leiri 20.-31.7. 1

Itse järjestetyt retket

Kokkikerhon retki Viikinki ravintolaan ja sen keittiöön tutustuminen 19.12. 10

Yhdessä K-S:n Kotkien kanssa järjestetyt retket

Leo`s leikkimaa 23.2. 14

Megazone 9.3. 13

Husky -ajelu 16.3. 10

Keilailu ja minigolf Hutungissa 27.4. 5

Suomen Tivoli 4.5. 24

Islannin hevosratsastus Saaga-talilla Joutsassa 11.5. 21

Nokkakiven Huvipuisto, Laukaa 9.6. 32

Suplautailu/melonta Tuomiojärvellä 15.6. 11

Sirkus Finlandia 13.7. 5

Leo´s Leikkimaa 23.11. 11

Kylpyläretki Peurunkaan 30.11. 20

Megazone 28.12. 16

Nuoria Kotkia 
Ysitien Lemmikin 
leirillä.
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Yhdessä eritahojen kanssa 
järjestetyt yleisötapahtumat

Yhteistyö eri tahojen kanssa oli jälleen antoisaa ja tuotti uusia sekä uudenlaisia ta-
pahtumia kuten Jyväskylän Nuorisotyön ja Jyväskylän seurakunnan kanssa järjes-
tetty Harrastevälineiden vaihtotori tai Jyväskylän kevään/syksyn kanssa järjestetyt 
satutunnit.

Lasten ja nuorten Harrastusvälineiden vaihtotori 20.2. 120

Lasten tapahtuma Aalto-salissa, Loiskis Trion konsertti 3.3. 70

Satutunti Huhtasuon kirjastossa 12.3. 15

Koko perheen Ulkoilutapahtuma Lohikoskella 24.3. 100

Vapputapahtuma Lounaispuistossa 1.5. 800

Elorieha Kangaslammella 25.8. 250

Halloween Satutunti Huhtasuon kirjastossa 29.10. 42

Piparitalkoot vanhusten kanssa Holstin Hoivakodissa 6.12. 8

Nuoret Kotkat Eloriehassa Kangaslammella.
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KOULUTUSTA JA KURSSEJA 
LAPSILLE /OHJAAJILLE

Vuoden 2019 aikana olemme järjestäneet paljon kursseja lapsille yhdessä Keski-
Suomen Nuorten Kotkien kanssa. Ohjaajille sekä vertaisohjaajille järjestettiin omia 
tilaisuuksia. Heitä myös tuettiin ja kannustettiin osallistumaan Kotkaliiton ja sekä 
muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin.

Osallistumiset muiden järjestämiin tapahtumiin

Hyvinvointi ja vertaisilta 14.1. FinFame 1

Suomamessut 14.2. 3

JTY:n Tykypäivä: käsi- ja jalkahoito 20.2. 1

Lauantaimakkaraa ja politiikkaa 16.3. 80

SDP:n valtakunnallinen kampanjapäivä 17.3. 132

Nuorten Kotkien Edustajisto ja järjestöpäivät 6.-7.4. 1

Kotkapäivät 18.-19.5. 3

Nuorisojärjestöjen tapaaminen 21.8. 1

Nuorisofoorumi 6.9. 1

Lasten Loistodisko 28.9. 5

Tatu ja Patu, Syömään! 5.11. 11

Lasten festivaali 2019 15.12. 3
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Yhdessä K-S kotkien kanssa järjestetyt koulutukset, kurssit ja palaverit

Lasten karkkikurssi B-salissa 10.2. 7

Lasten pitsakurssi B-salissa 16.2. 7

Lasten Karting koulu Vaajakoski 17.2. 11

Ohjaajien virkistäytyminen Peurungassa 30.3. 11

Pääsiäiskukkakurssi 18.4., peruuntui, vain 2 ilmoittautunutta

Kesäleirin suunnittelupalaveri 14.5. 4

House-tanssi Aalto-salissa 3.6. peruuntui, ei ollut osallistujia.

Ratsastuskurssi Muuramessa 12.10. 17

Helmikurssi B-salissa 26.10. 8

Parkourkurssi Parkour Akatemialle 27.10. 16

Lasten isäinpäiväkakkukurssi B-salissa 9.11. 12

Pitsakurssi B-salissa 7.12. 7

Piparikurssi pienille B-salissa 13.12. peruuntui, liian vähän osallistujia

Piparkakkutalokurssi B-salissa 14.12. 12

Muiden järjestämät koulutukset

SPR Ensiapukurssi Jyväskylä 23.-24.1. 1

Työntekijäkoulutus Helsinki 29.1. 1

Defibrilaattori eli sydäniskurikoulutus Aalto-Sali 22.2. Plusab Finland Oy 1

Työntekijäkoulutus Bryssel 7.-9.5. 1

Retkeilyn alkeet luonnossa 16.5. Partio patikka 1

Monikulttuurinen viestintä koulutus 23.5. TSL 1

Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa 2.9. JKL kaupunki varhaiskasvatus 1

Huumevalistusilta – läpi helvetin 10.9. Jyskän koulun vanhempain toimikunta 1

Kotkien taloushallinnon koulutus 23.9. JKL 4

Kotkien Työntekijäpäivä 26.9. Helsinki 1

Vaikuttava kansalainen -kurssi 12.11. TSL 1

Konvehtikurssi 17.12. Kello ry 1
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HALLINTO

YHTEISTYÖ

JTY:n Kotkien kerho-ohjaaja Maiju Lehikoinen kuului K-S:n Kotkien piirihallitukseen, 
joka kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa ja hallituksen sähköpostikokouksia oli 
4 kertaa ja sen lisäksi oli sääntömääräinen vuosikokous 29.10. nepalilaisessa ravin-
tolassa Nagarkotissa. 

Yhteistyö eri tahojen kanssa on arvokasta. Yhteistyötä teimme vuoden aikana mm. 
K-S:n Nuoret Kotkat Piirijärjestön ja Nuorten Kotkien Keskusliiton kanssa, JTY:n ja 
JTY:n naistoiminnan, Jkl:n Nuorisopalveluiden ja nuorisojärjestöjen, seurakunnan, 
Jyväskylän Kevään sekä Jyväskylän Syksyn kanssa sekä Lohikosken-Huhtasuon de-
marit ry:n sekä muiden Työväenyhdistysten kanssa.  Jap:n (SAK:n Jyväskylän alueen 
paikallisjärjestö), Jkl:n kaupungin perhepuistojen, päiväkotien, koulujen, nuorisoti-
lojen ja päiväkeskusten kanssa. 

Järjestöohjaaja Kati Sainio osallistui vuoden aikana yhteisiin tapaamisiin muiden 
järjestöjen nuorisotyöntekijöiden sekä kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa. 
Tapaamiset olivat antoisia sekä työntekijän että yhteistyön kannalta.

Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestön ja JTY:n Kotkien yhteistyösopimus mah-
dollisti Sirpa Pietikäisen osa-aikaisen työskentelyn (5h/vko).

Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kokoukset:

Hallituksen kokous 29.1. 7

Järjestäytymiskokous 29.1. 7

Hallituksen kokous 30.3. 10

Hallituksen kokous 4.4. 10

Sähköposti hallituksen kokous 11.4. 7

Sähköposti hallituksen kokous 24.4. 6

Hallituksen kokous 9.9. 6

Hallituksen kokous 29.10. 11

Vuosikokous 29.10. 11

Sähköposti hallituksen kokous 3.11. 6

Sähköposti hallituksen kokous 7.11. 7
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VETERAANIKERHO

KEVÄT

SYKSY

Jyväskylän Wanhat Toverit isännöivät Suomen Wanhojen Tovereiden kesäi-
siä retkeilypäiviä Jyväskylässä 23.-24.8.2019. Näitä kesäpäiviä järjestetään joka 
toinen vuosi eri puolella Suomea ja nyt oli Jyväskylän kerhon vuoro. Saimme vie-
raaksemme yli 150 toveria ympäri maata. Järjestimme vieraillemme myös kiertoaje-
lun Jyväskylään, jonka toteutimme linja-autoilla kaupunkimme alueella. 

Retkeilypäivät alkoivat huippuseminaarilla ”Demokratian tulevaisuus Eu-
roopassa”, jossa luennoivat entinen Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja 
Oxfordin yliopiston politiikkatutkimuksen laitoksen väitöskirjatutkija Ilona Lahdel-
ma. Seminaarissa tarkasteltiin mm. Euroopan Unionin tilannetta parlamenttivaali-
en ja Brexit ratkaisun jälkeen. Arvioitiin myös mikä on Unionissa populistiliikkeiden 
kannatus ja tarkasteltiin Suomen puheenjohtajakauden haasteet.

Saimme vastaan ottaa kiitoksen onnistuneesta tapahtumasta ja erityisesti 
kerhomme puheenjohtaja Pertti Sarjalla oli siihen vahva vaikutus. Hän teki mitta-
van työn retkipäivien onnistumisen eteen. Perttiä auttoivat hyvän tunnelman luo-
misessa n. 10 kerhomme vapaaehtoista.

Kerhotapaamisemme keskittyivät näiden kesäpäivien, tavanomaisesta isom-
man haasteemme, valmisteluihin, mutta kuitenkin huhtikuun kerhokokous oli 
9.4. klo 14.00 B-salissa ja aiheenamme oli edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto. -Miksi 
ja miten ne tehdään? - Asiantuntijana Tiina Kuopanportti, jonka osaamisen taustalla on 
omakohtainen kokemus hoitajan, potilaan ja omaisen rooleista. Lisätietoja: taitekohta.fi 

Kevään viimeinen kokous 14.5. klo 14.00 oli B-salissa. - Talousneuvos Matti 
Ojala esitteli historiatyöryhmän puheenjohtajana 130-vuotiaan yhdistyksemme 
uusimman historiikin. Historiikin on työstänyt ja kirjoittanut, kolmen viime vuoden 
aikana, emeritus professori Kimmo Suomi yhteistyössä historiatyöryhmän kanssa. 
Pääsääntöisesti historiikki keskittyy vuosiin 1968-2018.

Syksyllä 10.9. ja 8.10. kokouksissa mietimme tulevaa toimintaa, koska pu-
heenjohtajamme Pertti Sarja vetäytyi tehtävästään terveydellisiin syihin vedoten, 
siksi 12.11. kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja. Uusi puheenjohtaja on 
- ylituomari emeritus - Veijo Tarukannel. Sihteerinä ja tiedottajana jatkaa Marja-Lee-
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YLEISTÄ

Puheenjohtajana toimi v. 2019 Pertti Sarja, sihteerinä ja tiedottajana Marja-Leena 
Kotimäki. Sihteerin vastuulla on ollut myös Wanhojen Tovereiden nettisivut. Kahvi-
laemäntänä toimi Kaija Sulasalmi.

Jyväskylässä järjestettiin jo toiset Järvipäivät. Kutsuvierastilaisuus oli 26.4. Jy-
väskylän Paviljongissa. Pertti Sarja ja Marja-Leena Kotimäki kutsuttiin avajaistilaisuu-
teen edustamaan Jyväskylän Wanhoja Tovereita. Koska Järvipäivät olivat JWT:n aloite, 
saimme yhteistyökumppaneiltamme Pelastetaan Reittivedet ry:ltä kunniakirjan kerho-
huoneemme seinälle.

Veteraanikerhon uusi puheenjohtaja Veijo Tarukannel esittäytyy.

na Kotimäki. -  Perinteinen Tovereiden joulujuhla pidettiin jälleen 10.12. JTY:n 
naisten voimin. Tarjolla joulupuuroa, kahvitarjoilua ja muita jouluherkkuja. Tove-
reiden vuoden 2019 toiminta päättyi juhlatunnelmiin.
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JYVÄSKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATTISET 
NUORET JA OPISKELIJAT JSDN

Puheenjohtaja: Aino Rytkönen

Varapuheenjohtaja: Anniina Horto

Sihteeri ja rahastonhoitaja: Eetu Kinnunen

Varsinainen jäsen: Siiri Muhonen

Varajäsenet: Antti Huusko ja Meeri Savolainen

Hallitus kokoontui kokoustamaan koko toimintakauden ajan yhteensä kahdeksan (8) 
kertaa sisältäen sääntömääräisen syyskokouksen.

Vuosi 2019 oli vaalien aikaa. Vuoteen mahtui keväällä eduskunta- ja europarlament-
tivaalit sekä syksyllä JYYn edustajistovaalit. Toimintavuosi keskittyi vahvasti vaali-
kampanjointiin, kannanottojen kirjoittamiseen sekä uusien jäsenten tavoittamiseen. 
JSDN:n riveistä löytyi ahkerasti ehdokkaita kaikkiin vuoden 2019 vaaleihin. Siiri Mu-
honen oli ehdolla eduskuntavaaleissa, Yannick Lahti europarlamenttivaaleissa sekä 
edustajistovaaleissa ehdolla olivat Anniina Horto, Antti Huusko, Aino Rytkönen, Jaak-
ko Havela ja Topi Kytölehto.

Moni JSDN:n toimijoista pääsi myös kuluneen 2019 vuoden aikana toimimaan ja aloit-
tamaan kunniakkaasti muiden työ- ja luottamustoimien parissa. Siiri jatkoi vaikutta-
mistaan kuluneen vuoden aikana Jyväskylän Työväenyhdistyksen johtokunnassa, ja 
jatkaa tehtävässä myös ensi vuonna 2020. Viime vuoden JSDN:n hallituksen puheen-
johtaja Topi Kytölehto toimi tämän kuluneen vuoden aikana SONK:n puheenjohtaja-
na ja aloittaa ensi vuonna Jyväskylän Työväenyhdistyksen johtokunnassa Muhosen 
kanssa. Anniina Horto jatkoi SONK:n liittohallituksessa, tällä kertaa varsinaisen jäse-
nen roolissa, toimi Muhosen vaalipäällikkönä eduskuntavaaleissa sekä aloitti syksyllä 
eduskunta-avustajana kansanedustaja Riitta Mäkiselle sekä kunta- ja omistajaohjaus-
ministeri Sirpa Paaterolle. Aino Rytkönen puolestaan toimi JYYssä kuluneen vuoden 
aikana sosiaalivaliokunnan puheenjohtajana, edustajiston varapuheenjohtajana ja 
jatkaa ensi vuonna edustajistossa, tällä kertaa ensimmäisenä varajäsenenä.

Toiminnan tarkoitus
Jyväskylän Sosialidemokraattisten Nuorten ja Opiskelijoiden (JSDN) toiminnan 
tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja osallistaa sosialidemokraattisen arvomaa-
ilman omaavia nuoria toimijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tarjoten mie-
lekkään toimintaympäristön, jossa omaa vaikuttavuutta tiedollisten ja taidollisten 



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2019                                                                                                         35

valmiuksien osalta voi kehittää. JSDN tukee alle 32-vuotiaita nuoria toimijoita po-
liittisten verkostojen luomisessa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. 
Järjestö pyrkii järjestämään myös monipuolista vapaa-ajan toimintaa yhdenvertai-
suuden sekä ympäristöasiat huomioiden.

Eduskuntavaalit
Keväällä 2019 JSDN osallistui eduskuntavaalien kampanjointiin. Erityistä tukea 
JSDN osoitti hallituksensa jäsenelle Siiri Muhoselle, joka oli ensimmäistä kertaa 
eduskuntavaaliehdokkaana. Hänen vaalipäällikkönään toimi varapuheenjohtaja 
Anniina Horto, mutta kaikki JSDN:n toimijat osallistuivat aktiivisesti vaalityöhön. 
JSDN tuki Siiriä hänen kampanjassaan mm. auttamalla flaikuttamisessa, mainos-
tamalla somessa ja järjestämällä telttailua. Kokeilimme myös ovien koputtelua. 
Kampanjan tärkein kohderyhmä olivat nuoret. Käytännössä se merkitsi sitä, että 
vierailimme useammalla eri oppilaitoksella kampanjan aikana, sekä toisen että 
korkea-asteen. Lisäksi Siiri osallistui ahkerasti opiskelijakuntien ja -järjestöjen vaali-
paneeleihin. Nuoria tavoittaaksemme kokeilimme myös ns. baarikampanjointia eli 
pystytimme JTY:n teltan Aalto-salin nurkalle muutamana iltana n. klo 22-02 aikaan. 
Tarjosimme ohikulkijoille makkaraa ja soijanakkeja sekä Siirin jakotavaraa (purkka-
paketteja, karkkeja, flaikkuja) ja kutsuimme keskustelemaan.

Vaalipäivänä osallistuimme yhdessä JTY:n vaalivalvojaisiin. Siirin lopullinen tulos 
oli 654 ääntä, mihin olimme varsin tyytyväisiä.

JYYn edustajistovaalit
Edustajistovaalien kimppuun käytiin heti alkusyksystä, jolloin ehdokkaita etsittiin 
ahkerasti läpi tiedekuntien. Yhteydessä oltiin reilusti yli 30 henkilöön, ja noin kuu-
den potentiaalisen opiskelijan kanssa käytiin vielä erikseen lounaalla / kahvilla ker-
toen edustajiston toiminnasta ja selvitellen näiden opiskelijoiden kiinnostusta läh-
temään ehdolle JYYn Demariopiskelijoiden listoilta. Saimme listallemme kasaan 
yhdeksän ehdokasta. Pieni lista tuntui hälyttävältä ja oli lähtökohdaltaan varsin 
haasteellinen, mutta tilannetta kompensoi listan tuoreus - listalta löytyi uusia ja 
loistavia kasvoja. Alkusyksystä palaveerattiin Jyvivan (Jyväskylän vihreä vasem-
misto) ja JYYn vihreiden opiskelijoiden yhteyshenkilöiden kanssa, jossa käytiin kes-
kustelua yhteisen vaalirenkaan muodostamisesta. Kampuksen punaiset ja vihreät 
-vaalirengas muodostettiin yhdessä myös näissäkin vaaleissa.

Hallitus päätti, että edustajistovaalikampanja olisi flaikuton ja että panostetaan eri-
tyisesti sosiaalisen median näkyvyyteen eli tarkoituksena oli markkinoida ehdok-
kaitamme mahdollisimman kattavasti JSDN:n kanavilla: Facebookissa ja Instagra-
missa. Kaikkia ehdokkaita kannustettiin julkaisemaan omia päivityksiä kuin myös 
jakamaan JSDN:n teettämiä tiedotteita omilla kanavillaan, joista kävi ilmi oma eh-
dokkuus ja JYYn Demariopiskelijoiden listan olemassaolo. Näiden lisäksi ehdok-
kaita kehotettiin kampanjoimaan kampuksilla, kertomaan niin edustajistovaalien 
lähestymisestä, JYYn Demariopiskelijoiden vaaliteemoista sekä myös omia henkilö-
kohtaisesti tärkeitä teemoja, joita haluaisi ajaa edustajistossa vuosina 2020-2021.
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JSDN:n hallitus oli omien kykyjensä mukaan myös yhteydessä niin moneen JYYn jäse-
neen kuin pystyi Facebookin ja Instagramin kautta sekä kertoi kasvotusten kampuksel-
la, miksi ryhmämme ehdokkaita tulisi äänestää. Ehdokkaitamme markkinoitiin JSDN:n 
Facebook ja Instagram -kanavilla yleisesti ryhmänä, mutta myös julkaisten yksilöesit-
telyt jokaisesta. Facebookiin teetettiin tapahtumaeventit kahdesta Ilokivellä olleesta 
tilaisuudesta ja tehtiin julkaisuja ehdokaslistasta, jokaisesta ehdokkaasta erikseen, 
vaaliteemoista ja JYYn vaalien lähestymisestä Facebookissa sekä Instagramissa, jota 
varten oli laadittu viestintäsuunnitelma - milloin ja mitä julkaistaan, jolloin viestintä oli 
mahdollisimman systemaattista ja toistuvaa. JYYn Demariopiskelijoiden vaalijulisteet 
olivat myös näytillä kuudessa yliopistokampuksen rakennuksessa.  

JYYn Demariopiskelijoiden ehdokkaita osallistui JYYn vaalitoriin ja saimme lisäksi 
yhden ehdokkaamme päivällä olleeseen JYYn vaalipaneeliin. Vaalien alla järjestim-
me JSDN:n kanssa kaksi tilaisuutta Ilokiven lähettyville. Ensimmäiseen tilaisuuteen 
saimme pääministeri Antti Rinteen paikan päälle sekä toiseen tilaisuuteen liikenne- ja 
viestintäministeri Sanna Marinin ja kansanedustaja Riitta Mäkisen. Niin JYYn jäseniä, 
kuin muita Jyväskylässä asuvia henkilöitä sekä JYYn toimistoväkeä informoitiin hyvissä 
ajoin aktiivisesti tilaisuuksista.

Vaalivalvojaisia vietettiin keskiviikkona 5.11.2019. JYYn edustajistovaalien äänestys-
prosentti viime vaaleista laski 1,03 %. Äänestysprosentiksi näissä vaaleissa muodostui 
27,93 %. JYYn Demariopiskelijat saivat vaaleissa ääniä yhteensä 98, osuus äänistä pro-
senteissa oli täten 2,91 %. Säilytimme yhden varsinaisen paikan sekä 2 varapaikkaa. 
Varsinaisen paikan sai Katja Vironen sekä varaedaattoreiden paikat saivat Aino Rytkö-
nen ja Kaisla Luukkainen. 

Uusien paikallisten jäsenten tavoittaminen
Vuoden 2019 aikana on tavoitettu kuusi uutta toimijaa, joista viiden kanssa on käy-
ty kahvilla / lounaalla kertoen JSDN:n kuin SONK:n toiminnasta. Näistä henkilöistä 
neljä saimme edustajistovaaleihin ehdolle. 

Tiedotus ja viestintä
JSDN:n kokouksista on tiedotettu sääntömääräisesti sähköpostilistalla, sekä tapahtu-
mista ja muista asioista puolestaan sosiaalisessa mediassa omilla kanavilla. Facebook 
toimi kuluneen vuoden aikana niin sanottuna tapahtumakalenterina, jonne luotiin ta-
pahtuma-eventit kaikista tulevista tapahtumista. Whatsapp toimi hallituksen välisenä 
nopean tiedon vaihtamisen kanavana. Viestintää on aina tapauskohtaisesti hoidettu 
läpi vuoden, esimerkiksi kokoukset on kutsuttu koolle puheenjohtajan toimesta, kun 
taas tapahtumien ja muiden ilmoitusasioiden julkaisemiset Facebookissa ja Instagra-
missa on jaettu puheenjohtajiston, sihteerin sekä varsinaisen jäsenen kesken.

 JSDN:n tapahtumat
Jyväskylän sosialidemokraattisten nuorten ja opiskelijoiden tapahtumiin vuonna 
2019 mahtui perinteisiä vuosittaisia tapahtumia, mutta myös muutamia uusia ta-
pahtumakonsepteja. 
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KEVÄT:

30.1. Siirin vaalistartti

9.2. Teltta kampuksella Sanna Marin kanssa

18.3. Aamukahvitilaisuus Timo Harakan kanssa

23.3. JYYn vujuihin osallistuminen

30.3. Jyväskylän Punavihreä Earth Hour

1.5. Vappupiknik

3.5. Populismi Euroopassa

SYKSY:

3.9. JYY avajaismessut

19.9. JSDN uusien ilta

21.10. Antti Rinne kampuksella

29.10. Punavihreät vaalibileet

30.10. JYYn vaalitori & vaalipaneeli

4.11. Sanna Marin kampuksella 

28.11. Syyskokous ja pikkujoulut

Kansanedustaja Riitta Mäkinen 
kävi vauhdittamassa Demariopis-
kelijoiden kampanjointia Jyväsky-
län Yliopiston Ylioppilaskunnan 
vaaleissa.

Toiminnan jatkuvuus
Edellisten toimintakausien tapaan JSDN:n toiminta on myös vuonna 2019 kehitty-
nyt ja monipuolistunut parempaan suuntaan. Toimintakauden 2019 hallituksessa 
toimi niin uusia kuin vanhoja toimijoita, mikä oli erinomainen asia sekä toiminnan 
jatkuvuuden, että hallituksen työskentelyn kannalta. Vuoden 2019 aikana käytiin 
keskustelua JSDN:n toiminnan kehittämisestä vakaammalle pohjalle, jota on tarkoi-
tus kehittää ensi vuonna 2020 entisestään.
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Jyväskylän Työväenyhdistyksen alaisuudessa toimiva Soittokunta Kajastus on pe-
rustettu vuonna 1891. Vuosi 2019 oli 128. toiminnan vuosi.

Soittokunta harjoitteli tavoitteellisesti ja säännöllisesti kapellimestari Raimo Ovas-
kan johdolla. Kevätkauden harjoitukset pidettiin tiistaisin ja syyskaudella torstaisin 
klo 18.00-20.00. Harjoituksia pidettiin 45 kertaa ja soittajia oli keskimäärin 12. Seit-
sikon harjoitukset pidettiin torstaisin klo 13.30-15.00. Harjoitukset jäivät toistaiseksi 
tauolle marraskuun lopussa. 

Soittokunta esiintyi vuoden aikana 10 kertaa ja seitsikko 6 kertaa. Soittokunnan ke-
vätkokous pidettiin 28.5. ja syyskokous 19.12.

KULTTUURITOIMINTA
JTY:N SOITTOKUNTA KAJASTUS

Kajastus esiintymässä Keuruulla Asunnan Työväentalossa Pohjantähden Työväen- 
retkeilijöiden 20-vuotisjuhlassa.



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2019                                                                                                         39

Soittokunnan esiintymiset:

Jyväskylän Talvi, avajaiset 15.2.2019, Aalto-sali

TUL Juhla 9.3.2019, Aalto-sali

SDP:n Vaalivalvojaiset 14.4.2019, Aalto-sali

Kevätkonsertti 28.4.2019, Aalto-Sali

Vappukulkueen marssisoitto 1.5.2019, JKL

Wanhat Toverit Juhla 23.8.2019, Aalto-Sali

Keski-Suomen Sähkötekninen yhdistys  
Karonkka, tanssit

31.8.2019, Majakoski

Veteraanien kulttuurikatselmus 16.-17.11.2019, Turku konservatorio

Jyväskylän Seniorikuorojen konsertti 19.11., Taulumäen kirkko

JTY:n Hyvän Mielen Puurojuhla 20.12.2019, Aalto-Sali

Seitsikon esiintymiset:

Jyväskylän Talvi Jamit 17.2.2019, Poppari

Puistokonsertti 13.6.2019, Kauppakatu/Kävelykatu

Tikkakosken Tohinat 17.8.2019, Tikkakoski

Keski-Suomen Sähkötekninen Yhdistys  
Karonkka, konsertti

31.8.2019, Majakoski

Asunnan Työväentalo 14.9.2019, Keuruu Asunta

Veteraanien kulttuurikatselmus 16.-17.11.2019, Turku konservatorio

Toiminnasta vastaa syyskokouksen valitsema toimikunta. Syyskokouksen 2018 va-
litsemaan toimikuntaan kuuluivat puheenjohtaja Matti Pirttinen, varapuheenjoh-
taja Siiri Muhonen, sihteeri Sauli Lahikainen, rahastonhoitaja Eetu Kinnunen, kapel-
limestari Raimo Ovaska, Kyösti Siikanen ja Yrjö Tuominen. Toimikunta kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa.

Vuoden merkittävin tapahtuma oli osallistuminen Veteraanien kulttuurikatselmuk-
seen 16.-17.11.2019 Turussa. Tapahtumapaikkana oli Turun konservatorio Sigyn-sali. 
Olimme katselmuksen ensimmäinen esiintyjä heti avauspuheen jälkeen. Soitto-
kuntamme esitti valssin Uralin Pihlajapuu ja seitsikon esitys oli Napolilainen tanssi. 
Soittokunnan esitys oli vaikuttava ja valittiin sunnuntain loppukatselmukseen. Soit-
tokunta sai kunniamaininnan ja soittajille annettiin kunniakirja.
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Soittajat Vuoden 2019 aikana:

Raimo Ovaska
Kapellimestari/ 

baritoni/pasuuna
Leena Palevaara huilu/piccolo

Auvo Matilainen trumpetti Antti Penttinen klarinetti

Siiri Muhonen trumpetti Olli Ruokolainen
klarinetti/ 

bassoklarinetti

Yrjö Tuominen trumpetti Kyösti Siikanen klarinetti

Raimo Surakka trumpetti Erkki Kosola alttosaksofoni

Keijo Rantanen käyrätorvi Niilo Frilander tenorisaksofoni

Hannu Saikkonen baritoni Eero Väänänen tenorisaksofoni

Juhani Saikkonen alttotorvi Sauli Lahikainen baritonisaksofoni

Matti Korhonen pasuuna Pentti Virtanen rummut

Matti Pirttinen tuuba Olli Oikarinen lyömäsoittimet

Yleistä
Kuoron kevätkausi alkoi tammikuun 10. ja päättyi heinäkuun 3. päivä, jolloin olimme 
neljännen kerran laulamassa Kuusaan Kanavateatterissa. Syyskauden aloitus oli 3. syys-
kuuta ja päättyi 20. joulukuuta perinteiseen JTY:n järjestämään puurojuhlaan Aalto-
salissa. Harjoituskertoja oli 20 kevätkaudella ja 20 syyskaudella. Kuoron laulajia oli 25. 
Harjoitus paikkana oli Aalto- tai B-sali.

Toimikunta kokoontui kuusi kertaa. Kevätkokous oli 7. helmikuuta ja syyskokous 24. 
syyskuuta.

Kuoroa johti Küllike Vaatmann, varalla Yufei Liu ja säestäjänä Natalia Talman.

10.3. Jämsän muistiyhdistyksen hyväntekeväisyyskonsertti Vitikkalan koululla. Lähdim-
me yhteiskyydillä Ikis kuoron kanssa. Matkan varrelta nousi kyytiin Yufein ja Jämsänjo-
kilaaksosta laulajia.

15.4. kevätkonsertti ”Lähtiessä laulamahan” Aalto-salissa, lauloimme Kroatian matkalla 
esitettävät laulut.

23.4. lähdimme kohti Helsinkiä ja yövyimme ensimmäisen yön lentokenttä hotellissa.

24.4.-1.5. Kuoron matka Kroatiaan, määränpäänä Rogoznica ja perhehotelli. Hotellin 

JTY:N SEKAKUORO AALLON LAULAJAT
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omat autot tulivat meitä noutamaan lentokentältä. Määränpäähän saavuttaessa oli 
meitä vastassa isäntäväki ja katettu pöytä. Torstain retkikohde oli Sibenik, Krkan kansal-
lispuisto, joka oli perustettu vuonna 1985. Se häikäisi kävijöitä vesiputouksilla, näyttävil-
lä maisemilla ja vaellusreiteillään.

Seuraavan päivän luontoretki oli patikoimista paikallisissa maisemissa, keskustassa ja sa-
tamassa. Näyttävä kohde oli Dragon’s Eye 2000 Natura-alue. Järveä ympäröivät pelkät 
kalliot, joiden keskikorkeus on välillä neljä ja kaksikymmentäneljä metriä. Sen pinta-ala 
on noin 10 000 neliömetriä, ja mitattu enimmäissyvyys on viisitoista metriä.

Hotellin pihassa teimme äänenavauksia ja harjoituksia. Saimme sinnekin kuulijoita ja 
taputuksia.

Lauantaina oli laivamatka Primosteniin, pieneen kylään, jossa kiertelimme ja katselim-
me maisemia kirkon mäeltä, jonne kiipesimme. Alastulossa sai olla varovainen, että ei 
liukastunut.  

Menomatkalla oli aallokko sen verran kovaa, että osa porukoista päätti palata majapaik-
kaan turvallisesti autokyydillä.  Veneellä tulomatka oli aika röykytystä aavalla selällä.

Sunnuntaina seurasimme Rogoznican pienen kirkon jumalanpalvelusta ja meillä oli 
siellä pienimuotoinen konsertti. Yleisö oli otettu, kun aloimme laulaa paikallista laulua, 
joka oli heille tärkeä. Ensin kuului yleisöstä kohahdus ja sitten koko kirkkokansa yhtyi 
lauluun. Se oli meillekin upea hetki.

Aallon Laulajien 
kirkkokonsertti 
Kroatian juhla-
matkalla.

Maanantaiaamuna suuntasimme Sibenikkiin, jossa lauloimme katedraalin sisäpihalla 
holvikaaren alla. Yleisöä soljui edes takaisin ja osa jäi meitä kuuntelemaan.

Viimeisenä päivänä isäntämme oli matkaoppaana, kun kävimme pienryhmänä Splitis-
sä, tutustuen kävellen vanhaan kaupunkiin ja sen nähtävyyksiin. Kuljimme rakennusten 
välistä ja kaarien alta, jolloin saavuimme aukiolle, jossa oli melkoisesti turisteja ja kaksi 
roomalaista sotilasta. Saimme Külliken tarttumaan miekkaan ja taistelemaan sotilaiden 
kanssa, tosin siitäkin veloitettiin.
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Aallon Laulajat 
Äitienpäivän 
aaton konsertis-
sa. Küllike Vaat-
man johtaa.

Iltapäivällä oli vapaata aikaa uida meressä, ulkoaltaalla tai sisäaltaalla ja saunoa.

Näitä uimaelämyksiä harrastimme joka päivä, kun oli vapaata.

Viimeisenä iltana isäntäväki tarjosi meille musiikillisen illan, jossa soitti ja lauloi kolmi-
henkinen miestrio.

Keskiviikkona oli paluu Suomeen.   

Toukokuussa Äitienpäivän aaton konsertti / runoja Aalto-salissa. Samana päivänä saa-
toimme pitkäaikaisen kuorolaisen Marjatta Kajanderin viimeiselle matkalle, Vanhan 
hautausmaan kappelilla. Muistotilaisuus Vanhalla Fredalla ( Marttala ). Lauloimme kum-
massakin tilaisuudessa Marjatan toivomia kappaleita.

3.7. Kuusaan Kanavateatteri, jossa kuoromme lauloi yleisön viihdyttämiseksi.

22.9. oli kuoron valokuvaus julisteita varten kuoroharjoitusten lomassa.

26.10. oli Puistokoululla Suomen Työväen Musiikkiliiton kokous, jossa lauloimme ko-
kousväelle. Luokka oli pieni kokousväelle ja me vielä menimme joukkoon. Tunnelma 
oli tiivis, mutta he pitivät laulustamme. Käytävällä pienessä tilassa pidettiin kahviota ja 
myöhemmin buffettia.

16.11. oli kuoron 130-vuotisjuhla, jossa yleisöä oli niin runsaasti, että Aalto-sali oli aivan 
täynnä. Yleisömäärä oli yllätys kuorolle. Kuoro lauloi pitkästä aikaa ilman kansioita, mikä 
oli monen kuulijan mieleen, tarkoitus on, että jatkamme ilman kansioita. Kuoromme 
on Suomen vanhin STM:n sekakuoro. Sadalle vieraalle oli varattu täytekakkua, mutta 
silti jouduimme puolittamaan palaset, kun lähemmäksi kaksisataa henkeä oli paikalla. 
Kiitämme Jyväskylän Työväenyhdistystä tarjoilusta.

Marraskuussa kuoromme lauloi Paratiisisaarten pikkujoulussa, Säynätsalon seurakunta-
kodilla. Siellä tarjottiin jouluinen ateria, torttukahvit ja ohjelmallinen ilta, joulupukkia 
unohtamatta.
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Yhdistyksen omistamissa Jyväskylän keskustassa sijaitsevissa kiinteistöissä (Kaup-
pakatu 30 ja Aalto-sali) suoritettiin toimintavuoden aikana normaaleja kunnossapi-
totoimia ja ylläpitokorjauksia. 

Vuokraustoiminta  
Lähes kaikki kiinteistöjen vuokrattavat liike- ja toimistotilat olivat vuokrattuina. Väinön-
katu 7 asuinhuoneistojen vuokrauksessa on päästy kiitettävään noin 95 % täyttöastee-
seen (2018 96 %). 

Yhdistyksen omissa kiinteistöissä vuokralaisina olivat seuraavat yritykset ja yhteisöt: 
Osuuskauppa Keskimaa (ravintolat Revolution, Freetime sekä VENN), Euro-Dynamics Oy 
(karaokeravintola Helmi), VK Liikuntapalvelut Oy (Ele Fit naisten kuntosali), SDP:n Keski-
Suomen piiri ry sekä Jyväskylän Pallokerho JyPK ry.

Lisäksi talolla toimivat vakituisesti Jyväskylän Sos. dem. Kunnallisjärjestö ry, TSL:n Jyväs-
kylän seudun opintojärjestö ry sekä Keski-Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry.

Yhdistyksen omistama Aalto-sali oli totuttuun tapaan vilkkaassa käytössä. Oman käytön 
lisäksi salia vuokrattiin moninaisiin näyttely-, kulttuuri-, kokous-, kongressi-, viihde- ym. 
tilaisuuksin. Aalto-salille kirjattiin vuoden 2019 aikana reilusti yli 100 tapahtumapäivää.

Aalto-salin tilaisuuksien catering-palveluiden tuottamisessa yhdistyksen yhteistyö-
kumppanina toimi Juurikka Catering Oy.

B-salin kerhohuone on ollut pääasiassa oman musiikkitoiminnan sekä sisar- ja veljesjär-
jestöjen käytössä. Kerhotilan ainoa vakituinen ulkopuolinen vuokralainen oli Jyväskylän 
Bridge-kerho.

KIINTEISTÖT

4.12. vietimme pikkujouluja Laukaassa, Kuusaan Kanavateatterissa, jossa Tuija Laitinen 
piti pienimuotoisen Kroatian muistelon tarjoten riisipuuroa rusinasopalla. Katsoimme 
teatterikappaleen ” Teetä vaikka väkisin ”. Väliajalla siirryimme yläkertaan väliaikakah-
ville. 

14.12. joulumyyjäiset Aalto-salissa, jossa kuoro lauloi ja laulatti yleisöä.

20.12. oli JTY:n järjestämä perinteinen puurojuhla, jossa jälleen oli runsas joukko puurol-
la. Ennen puuroa lauloimme ja laulatimme yleisöä.

Kuoron juhlavuosi oli onnistunut ja tapahtumarikas. Kiitos kuoron johtajalle ja kuorolle 
hyvästä lauluvuodesta.
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Yhdistys omistaa kokonaan Asunto Oy Jyväskylän Väinönkatu 7 osakekannan. Yhtiöllä 
on yhdistykseltä vuokratulla työväentalon tontilla asuin- ja liikekerrostalo. Yhtiön liiketi-
loissa vuokralaisina ovat olleet Levykauppa Äx, Realia Isännöinti/Asuntovuokraus (maa-
liskuun loppuun), Senaatti Kiinteistöt syyskuun alusta sekä Parturi-Kampaamo Teos.

Parturi-kampaamo Teoksen tiloissa toteutettiin syyskuussa täydellinen pintaremontti ja 
Realialta vapautuneessa tilassa tehtiin tilojen uudelleen vuokrauksen vaatimia korjauk-
sia sekä parannuksia.

Yhtiön hallitukseen ovat vuoden 2019 aikana kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Ojala 
ja jäseninä Juha Hjelt sekä Veijo Koskinen. Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Anu Hei-
mala Jyväskylän Yrityskonsultit Oy:stä. Asuinhuoneistojen vuokrauksesta on vastannut 
OP-Kiinteistökeskus. Yhtiö ostaa huoltomiespalvelut yhdistykseltä.

Yhtiön piha-alueella toteutettiin vuoden aikana piharemontti, jossa pihan pintaraken-
teet uusittiin vesieristeitä myöten. Remontin toteutti Maajukka Oy.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Jukka Sorjonen KHT Sys-Audit Oy:stä.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN VÄINÖNKATU 7

Väinönkatu 7 piharemontti käynnistyi toukokuussa.
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Koivupuiston asuinhuoneistoista ei myyty vuoden aikana yhtään. Vuoden lopussa 
huoneistoista oli myytävänä yksi ja vuokrattavana 13. Kiinteistön liikehuoneisto on 
ollut vuokrattuna koko vuoden Metsä Group Oy:lle. Huoneistojen vuokranvälitystä 
hoitaa Realia asuntovuokraus ja myyntiä on hoitanut Kiinteistömaailma Tourula/PR 
Neliöt Oy.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN KOIVUPUISTO

Yhdistyksen omistamalla tontilla 1-10-14 sijaitsevien kiinteistöjen lisäksi yhdistys 
omistaa 493 m2 suuruisen liikehuoneiston sekä 11 maanalaista autopaikkaa Asunto 
Oy Jyväskylän Toripihasta osoitteessa Yliopistonkatu 34. Uutta vuokralaista tilaan 
ei vuoden aikana löydetty. Marraskuussa tilasta solmittiin vuokrasopimus 1.1.2020 
alkaen vakuutusyhtiö Pohjantähden kanssa.

Yhdistyksen omistama 49 % osuus Säynätsalon Juurikkasaaresta on ollut vuokrat-
tuna Juurikka Catering Oy:lle.

Lisäksi yhdistys omistaa 44 m2 suuruisen asuinhuoneiston osoitteessa Puistokatu 
3-5. Huoneisto on vuokrattuna asuinkäyttöön.

MUUT HUONEISTOT JA KIINTEISTÖT

Yhdistyksen kiinteistö, omaisuus- ym. vakuutukset ovat Keskinäinen vakuutusyhtiö 
Turvassa. Lakisääteiset tapaturma- ja muut vakuutukset ovat Turvassa, eläkevakuu-
tukset Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Kiinteistön vuokrankeskeytys-vakuutus, jo-
ka koskee myös As Oy Väinönkatu 7:n vuokratuloja, on Turvassa.

VAKUUTUKSET
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