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Maailmassa
Vuotta 2020 hallitsi globaalisti yksi asia: Kiinan Wuhanista helmikuussa globaaliksi 
pandemiaksi levinnyt koronavirusepidemia ja sen aiheuttama Covid-19 -kuume-
tauti. Tartuntatilanne paheni nopeasti eri puolilla maailmaa ja erityisen voimakkaita 
paikallisia epidemia-aaltoja nähtiin Itä-Aasian lisäksi Euroopassa muun muassa Itali-
assa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa, sekä Amerikan mantereella Brasiliassa ja Yhdys-
valloissa. Koronavirusinfektion sai globaalisti vuoden aikana sata miljoonaa ihmistä 
ja se aiheutti noin kaksi miljoonaa kuolemaa.

Vuoden todennäköisesti merkittävimmät vaalit järjestettiin marraskuussa Yhdysval-
loissa pandemiasta huolimatta. Vaaleissa kohtasivat republikaani, istuva presidentti 
Donald J. Trump ja Barack Obaman varapresidenttinäkin tunnettu demokraatti Joe 
Biden. Biden voitti vaalit 306 valitsijamiehellä Trumpin 232 valitsijamiestä vastaan. 
Trump kuitenkin kieltäytyi tunnustamasta vaalien tulosta. Biden lupasi kampanjas-
saan palauttaa Yhdysvaltain lähemmät välit maan eurooppalaisiin liittolaisiin. Kes-
kisuomalaista ja sosialidemokraattista ulottuvuutta vaaleihin toi Jyväskylän yliopis-
ton väitöskirjatutkijan ja sosialidemokraattien muuramelaisen kuntapoliitikon Jani 
Kokon saama laaja näkyvyys Yhdysvaltain vaaliasiantuntijana sekä Ylen että MTV:n 
vaalilähetysten asiantuntijakommentaattorina.

Iso-Britannia erosi Euroopan unionista lopullisesti vuoden 2020 lopussa. Vuoden 
2016 Brexit-kansanäänestyksestä alkanut pitkä neuvotteluiden jatkumo koskien 
unionin ja saarivaltion tulevia suhteita päättyi useiden lisäaikojen jälkeen sopimuk-
seen, joka oli huomattavasti alun perin tavoiteltua suppeampi, mutta esti hallitse-
mattoman eroprosessin. Suomen ulkomaanviennin kannalta keskeisen Britannian-
kaupan jatkuminen oli erityisen tärkeää.
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TYÖVÄENYHDISTYS RY
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Suomessa
Suomen tasavallan presidenttinä toimi vuonna 2020 Sauli Niinistö ja pääministeri-
nä Sanna Marin. Eduskunnan puhemiehenä toimi Matti Vanhanen. SDP:n puheen-
johtajana toimi Antti Rinne 23.8. saakka ja siitä eteenpäin Sanna Marin. SDP:n 
puoluesihteerinä toimi Antton Rönnholm.

Myös kotimaan politiikkaa hallitsi maaliskuusta 2020 alkaen maailmanlaajuinen 
koronapandemia, joka pakotti myös Suomen ryhtymään poikkeuksellisiin toimiin 
kansallisen epidemian hillitsemiseksi. 16. maaliskuuta 2020 hallitus totesi yhdessä 
Tasavallan presidentin kanssa poikkeusolot Suomessa ensi kertaa toisen maail-
mansodan päättymisen jälkeen. Samalla otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön 
2011 säädetty valmiuslaki, jonka nojalla muun muassa Uudenmaan maakunta 
eristettiin muusta Suomesta.

Koronapandemian rajoitustoimien vuoksi koko vuosi 2020 elettiin erilaisten kansal-
listen ja alueellisten kokoontumis- ja toimintarajoitusten piirissä, joita pyrittiin kesä-
kuusta alkaen ohjailemaan sairaanhoitopiireittäin ja kuntakohtaisesti kulloisenkin 
tartuntatilanteen mukaisesti. Myös poliittinen keskustelu kytkeytyi pitkälti erilaisia 
ravintoloita, yleisötilaisuuksia, kulttuuritapahtumia ja vastaavia kosketteleviin 
kysymyksiin. Lisäksi keskustelua käytiin kesällä 2020 EU-maiden neuvotteleman ko-
ronaelpymispaketin sisällöstä ja ehdoista sekä paketin toimivuuden että Suomen 
kannalta. Pakettia puolustivat neuvotteluissa mukana olleet hallituspuolueet ja sitä 
kritisoivat oppositiopuolueista Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit.

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

Ennen koronapandemian puhkeamista Jyväskylässä ehti aiheuttaa runsasta kes-
kustelua suunnitelmat kaupungin energia- ja vesiyhtiö Alvan vähemmistöosuuden 
myynnin selvittämisestä. Erityisesti vesihuoltomonopoliin liittyvät huolet synnytti-
vät paljon kritiikkiä suunnitelmia kohtaan kansalaisten keskuudessa ja kaupungin 
järjestämä keskustelutilaisuus veti paikalle parisataa henkeä. Aihe poiki myös Vesi 
on meidän -kansalaisaloitteen, jolla pyrittiin edistämään lainsäädäntöä, joka olisi 
kieltänyt vesihuoltomonopolien yksityistämisen. Laaja negatiivinen kansalaisreak-
tio johti siihen, että myyntiselvityksen tekeminen keskeytettiin helmikuussa 2020.



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2020                                                                                                         7

Koronaviruksen alettua levitä myös Suomessa Jyväskylän kaupunki ryhtyi päät-
täväisiin ja onnistuneisiin toimiin viruksen leviämisen taltuttamiseksi. Yksittäisiä 
epidemiapyrskähdyksiä paikallisesti nähtiin, mutta tartuntapiikit saatiin nopeasti 
hallintaan ja painetuksi alas.

Yhdistyksessä
Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2020 toimi kansanedustaja Riitta Mäkinen 
ja varapuheenjohtajana jatkoi Jyväskylän Liikenne Oy:n pääluottamusmies linja-
autonkuljettaja Jukka Hämäläinen. 

Maaliskuussa toden teolla Suomeen iskenyt koronakriisi vaikutti voimakkaasti myös 
yhdistyksen toimintaan. Järjestötoiminnan osalta toimintaa jouduttiin supista-
maan erittäin voimakkaasti ihmisten tapaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen 
perustuvan toiminnan käydessä mahdottomaksi. Tilanne helpotti kesän jälkeen 
hieman, mutta loppuvuodesta tautitilanteen jälleen pahentuessa jouduttiin palaa-
maan kevään tiukkoihin rajoitustoimiin.

Muun yhteiskunnan tapaan on myös yhdistyksen toimintaa kuitenkin sopeutettu 
vallitsevaan tilanteeseen ja uusia toimintatapoja otettu käyttöön. Teams-kokoukset 
ja muun kaltainen etäosallistuminen ovat täydentäneet ja monilta osin jopa korvan-
neet perinteiset toiminnan muodot ja jouduttaneet digiloikkaa myös yhdistyksessä.

ke 29.1. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kuukausikokous. Kokouksessa nimettiin 
yhdistyksen ehdokkaat puoluekokousedustajiksi sekä tehtiin yhdistyksen muut esi-
tykset puoluekokouksen henkilövalinnoiksi. Läsnä oli 25 toveria.

ke 10.8. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kevätkokous (vuosikokous), jossa käsitel-
tiin yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Koronasta johtuen kokous-
ta ei voitu pitää sääntömääräisessä aikataulussa maaliskuun loppuun mennessä. Läs-
nä oli 18 toveria.

ma 14.9. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kuukausikokous. Kokouksessa päätet-
tiin yhdessä Säynätsalon Työväenyhdistyksen kanssa asemakaavan mukaisen tontin 
muodostusta Juurikkasaareen sekä ostaa STY:ltä tontin muodostusta varten osuus 
määräalasta. Läsnä oli 6 toveria.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET
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ma 16.11. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen syyskokous, jossa käsiteltiin yhdistyk-
sen sääntömääräiset syyskokousasiat, valittiin yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin 
vuodelle 2021 sekä hyväksyttiin syyskokouksen kannanotto koskien Jyväskylän kau-
pungin suunniteltuja henkilöstöä koskevia toimenpiteitä. Koronapandemiasta johtu-
en kokouksen järjestelyt olivat poikkeukselliset. Paikalla oli 30 toveria.

Korona-ajan syyskokous.

Yhdistyksen johtokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 10 kertaa. Johtokuntaan 
ovat kuuluneet (suluissa osallistumiskerrat): puheenjohtajana Riitta Mäkinen (9) ja 
varapuheenjohtajana Jukka Hämäläinen (10) sekä jäseninä Juha Hjelt (10), Mika Ke-
lander (10), Veijo Koskinen (7), Virpi Kuoppala (9), Topi Kytölehto (10), Siiri Muhonen 
(9), Olli Patrikainen (9), Tarja Viikari (8) sekä varajäsen Kimmo Suomi (2).

Vallitseva koronatilanne vaikutti myös johtokunnan kokouskäytäntöihin. Vuoden kol-
me ensimmäistä kokousta pystyttiin järjestämään perinteisinä läsnäolokokouksina ja 
tämän jälkeen kokoukset olivat kokonaan etäkokouksia Teamsin kautta tai ns. hybri-

JOHTOKUNTA JA TOIMISTO
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Yhdistys järjesti vuonna 2020 seuraavat avoimet yleisötilaisuudet ja jäsentapahtu-
mat sekä oli mukana seuraavissa tapahtumissa. Koronan vuoksi jouduttiin peru-
maan useita suunniteltuja ja perinteisiäkin tapahtumia.

AVOIMET TILAISUUDET 
JA JÄSENTAPAHTUMAT

dikokouksia, joissa osa johtokunnan jäsenistä oli paikanpäällä ja osa läsnä etänä.

Johtokunnan kokouksiin ovat esittelijöinä osallistuneet toimitusjohtaja Kimmo Oja-
la (10) sekä poliittinen sihteeri Eetu Kinnunen (10).

Johtokunnan työvaliokunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja 
sekä poliittinen sihteeri) kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

Yhdistyksen toimistolla ovat työskennelleet toimitusjohtaja Kimmo Ojala sekä jär-
jestöohjaaja Kati Sainio, Eetu Kinnunen poliittisena sihteerinä sekä Sirpa Pietikäinen 
osa-aikaisena kotkatyöntekijänä. Yhdistyksen kiinteistönhoitajana on toiminut Jari 
Toikkanen. Toimiston osalta on tilanteen mukaan hyödynnetty nykyaikaisia etätyö-
ratkaisuja etenkin kevään vaikeimmassa koronatilanteessa.

Jyväskylän Työväenyhdistysten edustajat kool-
la B-salissa.

La 25.1. JTY kutsui kaikkien Jyväs-
kylän puolueosastojen edustajat 
tapaamiseen B-salille. Tapaami-
sessa käytiin keskustelua vuoden 
2021 kuntavaaleista, puolueosasto-
jen yhteistyöstä Jyväskylässä sekä 
SDP:n 46. puoluekokouksesta. Pai-
kalle saapui 26 toveria eri puolue-
osastoista.

La 1.2. Järjestettiin Väinönkadulla 
kansanedustaja Riitta Mäkisen Rii-
tan päivän kahvit. Kansanedustajaa 
saapui Väinönkadun teltalle tapaa-
maan noin 100 henkeä.

3.2.-9.2. Järjestettiin Aalto-salissa 
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JTY:n jäseniä koolla pohtimassa kuntavaaleja 2021.

Työväen kulttuuritapahtuma Jyväskylän Talvi teemalla Työtä, rauhaa ja sivistystä. 
Yhdistys tuki tapahtuman järjestämistä monin tavoin mm. Aalto-salin tilojen osalta 
sekä tiedottamalla tapahtumasta omissa tiedotuskanavissaan. Kulttuuritapahtuma 
oli menestys ja se houkutteli runsaasti yleisöä.

Ti 11.2. Raikasi Aalto-salissa yhteislaulu. Sekakuoro Aallon Laulajien ensimmäinen 
yhteislaulutilaisuus houkutteli paikalle 28 innokasta laulajaa. Yhteislaulutilaisuuksi-
en yhteistyökumppanina toimi TSL:n Jyväskylän seudun opintojärjestö.

Ti 18.2. Järjestettiin B-salissa vuoden ensimmäinen jäsenilta. Jäsenillassa keskustel-
tiin tulevista vuoden 2021 kuntavaaleista. Iltaan osallistui 16 toveria.

Ke 10.6. Järjestettiin yhdistyksen liikuntakerhon tapaaminen JTY:n kuntoliikuntaki-
san käynnistämisestä.

La 11.7. Järjestettiin Cafe Elosella avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuuden alustajan 
toimi Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Ministeriä saapui paikalle kuule-
maan 15 henkeä. Tapahtumasta järjestettiin myös Facebook-live tapahtuma.

Ke 12.8. Kokoonnuttiin jälleen jäseniltaa viettämään B-saliin. Lähestyvän puolue-
kokouksen asiat houkuttelivat paikalle 8 JTY:n jäsentä.



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2020                                                                                                         11

Virpi Suutarin Alvar Aalto-aiheisen dokumentin ennakkonäytös Aalto-salissa.

To 13.8. Järjestettiin Aalto-salissa avoin yleisötilaisuus. Tilaisuuden puhujana oli 
kansanedustaja Matias Mäkynen ja tilaisuus oli osa hänen kampanjaansa puolueen 
varapuheenjohtajan valintaan liittyen. Paikalle saapui 10 henkeä.

La 15.8. Järjestettiin Väinönkadulla katutapahtuma, johon ottivat osaa yhtä lukuun 
ottamatta kaikki SDP:n varapuheenjohtajaehdokkaat. Aurinkoinen sää ja ministeri- 
sekä kansanedustajatason vieraat houkuttelivat paikalle yli 100 henkeä.

Ke 26.8. Järjestettiin Aalto-salissa Virpi Suutarin ohjaaman Alvar Aalto aiheisen 
dokumenttielokuvan ennakkoesitys Aalto-salissa. Elokuva esitettiin tapahtumassa 
kaksi kertaa. Tapahtuman järjestelyissä olivat mukana Jyväskylän Talvi, Jyväskylän 
Kesä sekä Keski-Suomen Elokuvakeskus. Elokuvan ohjaaja Virpi Suutari saapui myös 
paikalle näytöksiin 200 muun elokuvan ystävän kanssa. JTY tarjosi halukkaille jäse-
nilleen ilmaiset liput elokuvan näytöksiin elokuvateattereissa.

ke 27.8. Järjestettiin Sippulanniemessä perinteinen JTY Golf-tapahtuma. Järjestyk-
sessään 13. kisa kokosi Sippulan kentälle 14 kisailijaa. Miesten sarjan voiton vei Ensio 
Virtanen ja naisissa paras oli Mirja Hirvensalo.

La 29.8. Yhdistyksen väki osallistui Kuokkalan Basaarille.
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Koronaturvallinen yleisötilaisuus Väinönkadulla.

Vuoden 2020 aikana ei järjestetty valtakunnallisia eikä kunnallisia vaaleja. Loppu-
vuodesta aloitettiin valmistautuminen vuoden 2021 kuntavaaleihin ja niiden ehdo-
kashankintaan.

VAALITOIMINTA

Ti 8.9. Järjestettiin yhdessä SDP:n kunnallisjärjestön ja Jyväskylän Kokoomuksen 
kanssa Versossa Vaikuttajafoorumi. Jyväskylän kaupungin ajankohtaisista asioista 
saapui kuulemaan paikanpäälle 32 henkeä ja tapahtuman livestreamia seurasi par-
haimmillaan 17 henkeä.

To 1.10. Järjestettiin vuoden kolmas jäsenilta. SDP:n kuntavaaliohjelmaluonnosta 
esitteli kaupunkityöryhmän puheenjohtaja Olli Patrikainen. Paikalla saapui 12 yh-
distyksen aktiivia.

La 10.10. Järjestettiin Väinönkadulla katutapahtuma. Koronarajoitukset ja turvaoh-
jeet huomioiden paikalle saapui yli 100 ihmistä. Ajankohtaisista aiheista keskuste-
lemassa kansalaisten kanssa oli kansanedustaja Riitta Mäkinen sekä jyväskyläläisiä 
kuntapäättäjiä.
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Yhdistyksen jäsenlehti JTY Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana helmi-, syys- ja joulukuussa 
yhteensä kolme kertaa. Jäsenlehden huhtikuun numero jätettiin koronatilanteen vuok-
si julkaisematta. Lehden päätoimittajana on toiminut yhdistyksen puheenjohtaja Riitta 
Mäkinen ja toimittajana toimitusjohtaja Kimmo Ojala. Jäsenlehden lisäksi yhdistyksen 
toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa. Yhdistyksen 
oma Liikkeelle JTY! -liite julkaistiin Suur-Jyväskylän lehdessä lokakuussa. Koronatilan-
teesta johtuen huhtikuulle suunniteltu liite jätettiin julkaisematta.

Yhdistyksen internet-kotisivulla www.jty.fi on tiedotettu yhdistyksen eri tapahtumista ja 
toiminnasta ajantasaisesti. www.aaltosali.fi sivusto muodosti keskeisen kanavan Aalto-
salin markkinoinnissa. Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu aktiivisesti Facebook:ssa 
sekä jäsenille suunnatulla uutiskirjeellä sähköpostitse ja JTY-info tekstiviestein. Lisäksi 
yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu Aalto-salin sähköisellä infotaululla Väinönkadul-
la salin sisäänkäynnin vieressä.

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

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 Olli Patrikainen

Juha Hjelt Eetu Kinnunen
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SDP:n puoluekokous järjestettiin elokuussa Tampereella. Alun perin kokous piti jär-
jestää jo kesäkuussa mutta koronapandemian vuoksi kokousta jouduttiin siirtämään. 
Poikkeusjärjestelyistä huolimatta kokous onnistui erinomaisesti. Antti Rinteen väisty-
essä puheenjohtajan paikalta valittiin SDP:n uudeksi puheenjohtajaksi yksimielisesti 
pääministeri Sanna Marin. Etukäteen tiukinta kisaa odotettiin puolueen varapuheen-
johtajien valinnasta ja näin kävikin. Jännittävän vaalin jälkeen puolueen ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Niina Malm Imatralta, toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari Lahdesta sekä 
kolmanneksi varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Matias Mäkynen Vaasasta.  Puo-
luevaltuuston puheenjohtajana valittiin jatkamaan kuntaministeri Sirpa Paatero. Puo-
luesihteerinä jatkaa Antton Rönnholm. Keski-Suomen puoluekokousedustajaryhmä 
ei muodostanut etukäteen kantaa kokouksen henkilövalintoihin, joissa ehdolla oli 
useampi henkilö. Keskeisten henkilövalintojen lisäksi kokouksen olennaisinta antia oli 
SDP:n uuden periaatejulistuksen sekä poliittisen ohjelman hyväksyminen. Perintei-
seen tapaan kokoukselle oli tehty myös runsaasti aloitteita. Tällä kertaa aloitteita oli yli 
200 kappaletta.

Perinteitä kunnioittaen oli myös JTY:stä tehty kokoukselle useita aloitteita, jotka saivat 
kokoukselta hyvän vastaanoton. Erityisen merkittävänä voidaan pitää JTY:n sääntö-
muutosaloitetta siitä, että jatkossa jokaisella puoluepiirillä on taattuna äänivaltainen 
edustus puoluehallituksessa. Aloite hyväksyttiin ja se astui voimaan heti, joten jo ny-
kyisen puoluehallituksen koko vastaa aloitetta.

JTY:lle menestystä tuli myös henkilövalinnoissa, kun yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Jukka Hämäläisen valittiin edustamaan Keski-Suomea puoluehallitukseen. Puolueval-
tuustoon yhdistyksen jäsenistä valittiin Siiri Muhonen.

JTY:n jäsenistä puoluekokousedustajina toimivat Jukka Hämäläinen, Mika Kelander, 

SDP:N 46. PUOLUEKOKOUS  
TAMPEREELLA 22.-24.8.2020

TSL:n Jyväskylän Seudun opintojärjestö ry

Mika Kelander Eetu Kinnunen

Aimo Hedman Kimmo Ojala

Keijo Paakkunainen Juha Hjelt

Antero Raninen Tarja Viikari
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Eetu Kinnunen (ryhmän edustaja vaalivaliokunnassa), Jani Kykkänen, Topi Kytölehto, 
Siiri Muhonen, Kimmo Ojala (ryhmän puheenjohtaja), Olli Patrikainen, Tarja Viikari se-
kä Aino Rytkönen varasijalta nousseena. Jyväskylän puoluekokousedustajien valinnat 
tehtiin ensi kertaa ilman jäsenäänestystä yhdistysten välisten neuvotteluiden pohjalta.

Yhdistyksen puolue-
kokousedustajia Tam-
pereen puoluekoko-
uksessa. Oikealta Siiri 
Muhonen, Olli Patri-
kainen, Jukka Hämä-
läinen, Tarja Viikari ja 
Mika Kelander.

SDP:N KESKI-SUOMEN PIIRI RY 
PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT

Varsinaiset: Anna Kaukonen, Mika Kelander, Eetu Kinnunen, Topi Kytölehto, Siiri Mu-
honen, Kimmo Ojala, Olli Patrikainen, Matti Pirttinen, Kimmo Suomi ja Tarja Viikari.

Varaedustajat: Asko Husso, Jukka Hämäläinen, Virpi Kuoppala, Annikki Lehtinen, 
Antero Mikonranta, Marja-Leena Mäkinen, Riitta Mäkinen, Matti Ojala, Marjatta 
Stahl ja Vexi Virtanen.

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

JYVÄSKYLÄN SOS. DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY 
EDUSTAJISTON JÄSENET

YHDISTYKSEN JÄSENET 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTOSSA

Jäsentilastot
Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 455 jäsentä (v.2019 479 jäsentä). Jäsenmäärä 
laski siis 24 jäsenellä (v.2019 -44 jäsentä). Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi vuonna 
2020 21 jäsentä (v.2019 +14 jäsentä). Ilmoitettu jäsenmäärän nettomuutos sisältää 

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.

Anna-Leena Sahindalin siirtyessä loppuvuodesta hoitamaan Jyväskylän kaupungin 
liikuntajohtajan virkaa valittiin hänen tilalleen SDP:n valtuustoryhmän varapuheen-
johtajaksi Jasmine Repo.

YHDISTYKSEN JÄSENET 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINHALLITUKSESSA

Kaupunginhallituksen jäseninä toimivat Jukka Hämäläinen ja Tuulikki Väliniemi.
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JÄSENPALVELUT
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. 

ANSIOMERKIT
Yhdistyksen johtokunnan myöntämän ansiomerkin 30-vuotisesta jäsenyydestä yh-
distyksessä saivat vuonna 2020 seuraavat toverit: 

Hopeinen ansiomerkki: Kaarlo Aalto, Meeri Aalto, Sirkka-Liisa Kainulainen, Raimo 
Karhunen, Pentti Mäkinen, Erkki Pulkkanen, Olavi Sinisalo ja Kari Virolainen.

Hopeinen ansiomerkki kullatulla lehvällä: Susanna Huovinen

LIIKUNTAKERHO
Yhdistyksen liikuntakerhon puheenjohtajana on toiminut johtokunnan jäsen Juha 
Hjelt. Kerho järjesti syyskuussa perinteisen JTY Golfin Sippulanniemen golf-kentällä. 
Viidettätoista kertaa järjestetty tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa yhdistyksen 
järjestämien toimintojen joukossa ja kerää vuosi vuodelta entistä enemmän eri ikäisiä 
kiinnostuneita mukaan rentoon kuntoilu- ja kilpailutunnelmaan. Naistensarjan voitta-
jaksi ylsi Mirja Hirvensalo ja miesten ykkönen oli Ensio Virtanen.

Uutena toimintana aloitettiin syksyllä liikuntakerhon leikkimielinen kuntoliikuntakisa. 
Kisa on avoin kaikille JTY:n jäsenille ja tarkoituksena on aktivoida kaikkia JTY:läisiä liikku-
maan ja kirjaamaan liikuntasuoritteet yhdistyksen kotisivujen kautta. Kuntoliikuntaki-
san syyskausi päättyi 31.12.2020 ja kisa jatkuu myös vuoden 2021 aikana.

yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet, yhdistyksestä eronneet, toiseen puolueosas-
toon siirtyneet sekä edesmenneet jäsenet.

Jäsenet äänioikeuden mukaan:

äänioikeutettuja  432 (463)

ei-äänioikeutettuja 23 (16)
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JTY:N NAISET

JTY:N NUORET KOTKAT

Naisten kokkikerho kokoontui alkuvuodesta normaalisti B-salissa kunnes koronati-
lanne pakotti kerhon tauolle huhtikuussa. Kesällä kohdattiin ajankohtaisten aihei-
den parissa torikahvilla. Loppuvuonna toimintaa ei vallitsevasta tilanteesta johtuen 
pystytty järjestämäään.

YLEISTÄ

Vuosi 2020 käynnistyi mukavasti. Viisi kerhoa aloitti toiminnan eripuolilla kaupun-
kia, ohjaajatilanne oli hyvä ja kerholaisia ilmoittautui kerhoihin. Vuoden alussa ti-
lanne kuitenkin muuttui nopeasti koronaepidemian vuoksi ja vuodesta tuli myös 
JTY:n Nuorille Kotkille erittäin haastava. Koronan vuoksi lähes kaikki kerhot jäivät 
tauolle. Jouduimme perumaan jo perinteeksi muodostuneita useita isoja koko per-
heen yleisötapahtumia kuten Lohikosken ulkoilutapahtuman, Vapputapahtuman 
Lounaispuistossa ja Eloriehan Kangaslammella. Myös perinteinen leiri-/retkitapah-
tuma kesäloman alusta jouduttiin perumaan turvallisuus syistä.

Vuoden aikana yritimme sopeutua uuteen, erilaiseen tilanteeseen ja muokata toi-
mintaamme niin, että jotain voisimme järjestää lasten, nuorten ja perheiden iloksi. 
Niinpä järjestimme toimintaa ulkona pienemmälle osallistujamäärälle ja kokkiker-
hon siirsimme WhatsAppiin. Lapsia ilahdutimme kotiin lähetetyllä kesäpostilla, joka 
sisälsi monenlaista puuhaa ja tarviketta. Facebookissa toteutimme erilaisia haastei-
ta ja kilpailuita, joilla halusimme kannustaa sekä innostaa harrastamaan turvallisesti 
perheen kesken. Facebookissa tiedotimme Kotkaliiton järjestämistä, nuorille suun-
natuista live-tapahtumista, joita toteutettiin Instagramissa ja Meet:ssä. Jaoimme 
FB:ssa myös tietoa eri tahoista, joista lapset ja perheet voisivat tarvittaessa saada 
apua. 

Pieniä mukavia tapahtumiakin saimme aikaiseksi ja opimme uusia käytäntöjä ja 
toimintamalleja. Vuoden hieno hetki oli myös se, että valoisa ja ihastuttava kerho-
ohjaajamme Anni Vartiainen palkittiin Tsemppari 2019-palkinnolla. Anni ohjasi 
pitkään kahtakin kokkikerhoamme Holstissa ja Huhtasuolla. Nuorten kyvyt ja ääni 
esiin -juhla nostaa esille keskisuomalaisten nuorten aktiivisuutta ja nuorten taustal-
la toimivia aikuisia. Juhlassa palkitaan vuosittain kuntien nimeämät Nuoret Tsemp-
parit ja Aikuiset Tsemppaajat. Nuori Tsemppari, on 14-19 –vuotias, aktiivinen nuori 
TAI 14-19 –vuotiaista koostuva nuorten ryhmä, joka esim. osallistuu yhteiskunnal-
liseen toimintaan, ohjaa positiivisella otteella lasten tai nuorten harrastusryhmää, 
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kannustaa omalla esimerkillään yritteliäisyyteen, edistää nuorten asioita omassa 
elinpiirissään tai kannustaa ja opastaa muita nuoria toimimaan. Tänä vuonna var-
sinaista juhlaa ei järjestetty vaan palkituille välitettiin tieto ja onnittelut valinnasta.

Vuonna 2020 Nuoret Kotkat -järjestö täytti 77 vuotta. Syntymäpäivää vietettiin val-
takunnallisesti 6.11. Heijastin kampanjan merkeissä. Me toteutimme sen Kuokka-
lassa kauppakeskuksen läheisyydessä. Kampanjalla haluttiin muistuttaa siitä, että 
lasten turvallisuus tarvitsee aikuisilta tekoja mm. turvallisen vapaa-ajan puolesta ja 
puuttumista paljon keskustelua herättäneeseen koulukiusaamiseen. 

Toimintaa ja sen suunnittelua ohjasivat vuonna 2020 arvomme, joita ovat mm. 
demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus sekä solidaarisuus. 
Suunnittelussa huomioimme parhaamme mukaan jäsenistömme toiveet, ideat ja 
osallisuus. Tavoitteena oli järjestää monipuolista, turvallista, laadukasta ja kasvua 
tukevaa toimintaa. Turvallisuus nousi tänä vuonna erittäin tärkeäksi asiaksi ja sen 
jälkeen vasta muut tavoitteet turvallisuuden sallimissa rajoissa.

Kerhotoiminta 

Hyvin alkanut kerotoimintamme jäi niukaksi koronan vuoksi. Koronan alettua kaikki 
sisällä kokoontuneet kerhot jäivät tauolle 13.3. Osa kerhopaikoista suljettiin koko-
naan ja osa ohjaajistamme/vertaisohjaajistamme kuului riskiryhmään emmekä ha-
lunneet riskeerata kenenkään terveyttä. Kaksi aktiivista kerho-ohjaajamme joutui 
keväällä jättämään kerhotoiminnan heidän elämäntilanteensa muututtua. Toinen 
sai opiskelupaikan toisesta kaupungista ja toinen sai vuorotöitä.

KOKKIKERHO 8-12-VUOTIAILLE maanantaisin, alkoi 13.1. kokoontui 8 kertaa. 
Osallistujia oli 8. Huhtasuon Päiväkeskus, Nevakatu 2. Ohjaajina: Anni Vartiainen ja 
Oona Kähkönen.

KERHO 7-12 -VUOTIAILLE maanantaisin, alkoi 20.1. Kerhoon ei tullut osallis-
tujia. Nuorisotila Kuokkari, Liitukuja 4. Ohjaajina: Anna Mäkelä ja Karoliina Laukka-
rinen.

KOKKIKERHO 8-12-VUOTIAILLE tiistaisin, alkoi 7.1., kokoontui 10 kertaa. Osal-
listujia oli 4. Yrttisuon perhepuisto, Kekkolantie 18. Ohjaajina Jenna Hovikoski ja Eli-
na Luoma.

KOKKIKERHO 8-12-vuotiaille tiistaisin, alkoi 7.1., kokoontui 9 kertaa. Osallis-
tujia oli 7. Kolikkotupa, Kolikkotie 2. Ohjaajina Anni Vartiainen ja Oona Kähkönen.

KOKKIKERHO 3.-6. -luokkalaisille torstaisin, alkoi 9.1. kokoontui 3 kertaa. 
Osallistujia oli 8. Viitaniemen koulu, Viitaniementie 20. Ohjaajana Helena Nuutinen 
ja Aku Nuutinen. Ohjaaja loukkasi heti kerhon alettua jalkansa ja kerho jäi tauolle 
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Osallistuminen muidn järjestetyille leireille Osallistujat

Itävallan leiri Döbriaciin 25.7.-8.8.2020 (olisi lähtenyt 1) peruuntui koronan vuoksi

Yhdessä K-S:n Kotkien kanssa järjestetyt retket

Hannu ja Kerttu, Teatteri Eurooppa 4, Muurame 15.2. peruuntui, ei osallistujia

Trampolin Park 22.2. 10

Retki Laajavuoren kylpylään 29.2. 19

Retki Suomen Tivoliin 15.8. 21

Retki Ysitien Lemmikkiin 22.8. 20

Lasten Issikkaretki, Saaga-tallit, Joutsa 26.9. 17

Luontoretki, Ladun Maja 11.10. 8

Pikku-Ukko-seikkailu, Jyväskylä 22.11. 19

Nuorten Kotkien pikkujoulut, Kotieläinpiha Vanha Mylly, Muurame 29.11. 18

Tonttupolku, Tammirinne-Hiihtomaa 8.12. 25

13.1. Kerho jatkui jälleen 5.3., mutta sitten alkoikin korona ja kerhot jäivät tauolle 
13.3. 

Kerhojen jäätyä tauolle saimme aloitettua kaksi kerhoa. Kokkikerhomme kokoontui 
26.3. alkaen WhatsAppissa, jossa lapset toivoivat ja äänestivät viikoittain joko suo-
laista tai makeaa ruokaa tai leivontaa. Ohjaajamme etsi tämän perusteella sopivan 
ohjeen ja tiedotti ryhmässä tarvittavista välineistä ja aineksista. Torstaisin ryhmä 
kokoontui yhtä aikaa kokkaamaan ja ohjaaja neuvoi kuvien ja viestien avulla. Leipo-
misen jälkeen ryhmässä jaettiin kuvia valmiista leivoksista sekä ruuista ja kommen-
toitiin, mitä kukakin oli tykännyt. Mikäli kaikki eivät voineet leipoa samaan aikaan, 
he löysivät ohjeet myöhemminkin ryhmästä. Ryhmä oli suosittu ja osallistujat ak-
tiivisia.

Ulkona Yrttisuon perhepuistossa alkoi pienellä ryhmällä myös seikkailukerho, jossa 
leikittiin, pelattiin ja touhuttiin turvallisesti ulkona. 

ETÄKOKKIKERHO WhatsAppissa perheille torstaisin klo 17–18. Osallistu-
via perheitä oli 10. Ohjaaja: Helena Nuutinen ja vertaisohjaaja Aku Nuutinen. 
Keväällä 26.3. alkaen kokoontui 10 kertaa ja syksyllä 3.9. alkaen kokoontui 13 kertaa.

SEIKKAILUKERHO ulkona Yrttisuon Perhepuisto tiistaisin klo 17–18, Kerho 
alkoi 27.10. kokoontui syksyllä 6 kertaa. Osallistujia oli 3. Ohjaajina nuoret Jenna 
Hovikoski ja Elina Luoma sekä vertaisohjaajana Olivia Hovikoski. 
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Yhdessä eritahojen kanssa järjestetyt yleisötapahtumat

Monet isot koko perheen yleisötapahtumat jouduttiin perumaan. Ennen koronan 
alkamista ehdimme järjestämään onnistuneen koko perheen tapahtuman Aalto-
salissa yhdessä Jyväskylän Talven ja Keski-Suomen Nuorten Kotkien kanssa. Ohjaa-
jamme kävivät pitämässä myös pienimuotoisen lapsiparkin työelämäseminaarissa, 
jonka olivat järjestäneet SDP:n Keski-Suomen piiri, SAK Keski-Suomen aluetoimisto, 
Teollisuusliitto, PAM, JHL, AKT.

Kuokkalassa järjestimme 6.1. Nuorten Kotkien syntymäpäivänä Heijastin Kampan-
jan, jolla muistuteltiin ihmisiä lasten turvallisuudesta.

Lasten tapahtuma Aalto-salissa, PellePändi Show ja Lohikäärmeseikkailu 9.2. 120 
osallistujaa.

Nuorten Kotkien 
lastentapahtuma 
Aalto-salissa oli 
osa Jyväskylän Tal-
ven ohjelmaa.

Työelämäseminaarin lapsiparkki 5.–6.9. 4

Nuoret Kotkat 77v., Heijastin Kampanja Kuokkala 6.11. 80

Koko perheen ulkoilutapahtuma, Lohikoskella peruttiin koronan vuoksi

Satutunti Huhtasuon kirjastossa 26.3. peruttiin koronan vuoksi

Vapputapahtuma Lounaispuistossa 1.5. peruttiin koronan vuoksi

Elorieha, Kangaslammen toimintapuistossa 23.8. peruttiin koronan vuoksi

Satutunti Huhtasuon kirjastossa 24.11. peruttiin koronan vuoksi
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KOULUTUSTA JA KURSSEJA LAPSILLE /OHJAAJILLE

Vuoden 2020 aikana olemme järjestäneet kursseja lapsille yhdessä Keski-Suomen 
Nuorten Kotkien kanssa. Ohjaajille sekä vertaisohjaajille järjestettiin omia tilaisuuk-
sia. Heitä myös tuettiin ja kannustettiin osallistumaan Kotkaliiton ja sekä muiden 
tahojen järjestämiin koulutuksiin.

Yhdessä K-S kotkien kanssa järjestetyt koulutukset, kurssit ja palaverit

Lasten leivontakurssi, daim-suklaamuffinssit 7.3. 12

Lasten herkkukurssi 14.3. peruuntui koronan vuoksi

Mocktail-baarikoulutus/valistus 2.4. peruuntui koronan vuoksi

Lasten välipalakurssi 5.9. 6

Lasten donitsikurssi 19.9. 6

Mocktail-baarikurssi 18.8. 6 

Ohjaajien virkistäytyminen/toiminnansuunnittelu, Rosso 18.12. 9

Muiden järjestämät koulutukset 

Piirihallitusten uusien jäsenten koulutus 4.4., etänä 1

Nuorten Kotkien Työntekijäpäivät 21.4., etänä 1

Anna mä kerron!- vertsukoulutus 21.-23.8., Tampere 1

Nuorten Kotkien Työntekijäpäivä 16.9., etänä 1

Nuorisokongressi ja ohjaajakoulutus 25.-27.9. Virrat peruttu 

Jkl:n kaupungin Nuorisofoorumi Teams -palaveri, Jyväskylän kaupunki 6.10. 1

Kotkaliiton ohjaajakoulutus, Erityisryhmät 17.10. 1

Nuorten Kotkien Nuorisokongressin etätyöpaja 19.10. 1

Nettisivukoulutus 20.11. (Nuorille kotkille tehtiin omat nettisivut) 2

Työntekijäkoulutus 24.-25.11., etänä 1

Nuorten kongressin toinen etätyöpaja 26.11. 1

Osallisuuden menetelmät koulutus 12.12. 1

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 20.3. 1
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Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry:n kokoukset:

Hallituksen kokous 28.1. 7

Hallituksen sähköpostikokous 22.3. 7

Hallituksen kokous 29.7. 7

Vuosikokous 26.10. 9

JTY:n Kotkien kerho-ohjaaja Helena Nuutinen kuului K-S:n Kotkien piirihallitukseen, 
joka kokoontui vuoden 2020 aikana 2 kertaa ja sähköpostikokouksia oli yhden ker-
ran. Sääntömääräinen vuosikokous oli 26.10. ravintola Rossossa. 

HALLINTO

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 27.3. 1

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 3.4. 1

ValtakunnallisetKotkatyöntekijöiden etäpalaveri 17.4. 1

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 8.5. 1

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 20.5. 1

Valtakunnalliset Kotkatyöntekijöiden etäpalaveri 11.12. 1

YHTEISTYÖ
Yhteistyö on arvokasta ja tärkeää. Tänä vuonna teimme yhteistyötä monien erita-
hojen kanssa. Jaoimme yhdessä kokemuksia ja kuulumisia sekä tietoa eri toiminta-
tavoista, mutta valitettavasti moni yhdessä suunniteltu tapahtuma jäi toteutumatta 
turvallisuussyistä. Yhteistyötahojamme olivat mm. K-S Nuoret Kotkat Piirijärjestö ry, 
Nuorten Kotkien Keskusliitto, Jyväskylän Talvi, Jyväskylän kaupunki ja kaupungin 
nuorisojärjestöt.

Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestön ja JTY:n Kotkien yhteistyösopimus mah-
dollisti Sirpa Pietikäisen osa-aikaisen työskentelyn (5h/vko).
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VETERAANIKERHO
JTY:n Wanhojen tovereiden puheenjohtajana toimi vuonna 2020 Veijo Tarukannel 
ja sihteerinä Marja-Leena Kotimäki. Veteraanikerhon toimintaa koronapandemia 
varjosti erityisesti, sillä yli 70-vuotiaita kehotettiin erityisesti viruksen riskiryhmään 
kuuluvina välttämään sosiaalisia kontakteja toisiin ihmisiin, eikä etäyhteyksien käyt-
tö ollut toiminnassa samalla tavoin luontevaa.

Vuoden 2020 onnistuttiin kuitenkin alkuvuodesta ja epidemian rauhallisemmassa 
vaiheessa järjestämään kerhotapaamisia seuraavasti:

- 14.1. B-Sali klo 14.00 professori Jouko Nätti alusti työllisyydestä ja työttömyydestä.

- 11.2. B-Sali klo 14.00 tohtorikoulutettava Jani Kokko alusti Amerikan presidentin-
vaalien asetelmista.

- 8.9. B-Sali klo 14.00, syyskauden avaus, veteraanikerhon puheenjohtaja Veijo Ta-
rukanteleen johdolla suunniteltiin syyskauden toimintaa. JTY:n poliittinen sihteeri 
kertoi Tampereen puoluekokouksen kuulumiset henkilövalintoineen ja poliittisine 
linjanvetoineen. Paikalla n. 20 toveria

- 20.10 Aalto-Sali klo 14.00, Tuija Saresma alusti vihapuheesta vallankäytön muoto-
na. Paikalla parikymmentä toveria, mukaan lukien etäyhteyksin osallistuneet.

- 10.11. Aalto-Sali klo 14.00, Jani Kokko alusti Yhdysvaltain presidentinvaaleista ja 
siitä, mitä vaalien tuloksesta voidaan päätellä. Paikalla parikymmentä toveria joko 
henkilökohtaisesti tai etäyhteyksien välityksellä.

Amerikan asian-
tuntija Jani Kokko 
alusti Yhdysval-
tojen presidentin-
vaaleista.
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JYVÄSKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATTISET  
NUORET JA OPISKELIJAT JSDN

Puheenjohtaja: Siiri Muhonen

Varapuheenjohtaja: Katja Vironen

Sihteeri ja rahastonhoitaja: Eetu Rahkonen

Varsinainen jäsen: Konsta Partanen, Topi Kytölehto 

Varajäsenet: Meeri Savolainen

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

Vuosi 2020 alkoi toiminnan suunnittelulla ja päätöksillä hankkia uusia haalarimerk-
kejä ja hallitukselle collegepaidat. Haalarimerkit onnistuttiin tilaamaan, mutta 
collegepaidat jäivät seuraavalle vuodelle. Vuoden alun jälkeen kaikki suunnitellut 
tapahtumat jouduttiin perumaan Covid-19 viruksen takia. JSDN hallitus kokousti 
ainoastaan etänä koko vuoden. Tämän Korona tilanteen takia toiminta oli hyvin 
minimaalista.

Toiminnan tarkoitus

Jyväskylän Sosialidemokraattisten Nuorten ja Opiskelijoiden (JSDN) toiminnan tar-
koituksena on ylläpitää, kehittää ja osallistaa sosialidemokraattisen arvomaailman 
omaavia nuoria toimijoita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarjoten mielekkään 
toimintaympäristön, jossa omaa vaikuttavuutta tiedollisten ja taidollisten valmiuk-
sien osalta voi kehittää. JSDN tukee alle 32-vuotiaita nuoria toimijoita poliittisten 
verkostojen luomisessa niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Järjestö pyr-
kii järjestämään myös monipuolista vapaa-ajan toimintaa yhdenvertaisuuden sekä 
ympäristöasiat huomioiden.

JYYn edustajisto

Kevätkauden varsinaisena edustajana toimi Katja Vironen ja syyskauden Kaisla 
Luukkainen. Varaedustajina toimivat, Aino Rytkönen, Topi Kytölehto sekä Konsta 
Partanen.

Uusien paikallisten jäsenten tavoittaminen

Vuoden 2020 aikana on tavoitettu kuusi uutta toimijaa, joista kanssa on käyty kah-
villa / lounaalla kertoen JSDN:n kuin SONK:n toiminnasta.
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Tiedotus ja viestintä

JSDN:n kokouksista on tiedotettu sääntömääräisesti sähköpostilistalla ja What-
sappilla, sekä tapahtumista ja muista asioista puolestaan sosiaalisessa mediassa 
omilla kanavilla. Facebook toimi kuluneen vuoden aikana niin sanottuna tapah-
tumakalenterina, jonne luotiin tapahtuma-eventit kaikista tulevista tapahtumista.  
WhatsApp toimi hallituksen välisenä nopean tiedon vaihtamisen kanavana. Vies-
tintää on aina tapauskohtaisesti hoidettu läpi vuoden, esimerkiksi kokoukset on 
kutsuttu koolle puheenjohtajan toimesta, kun taas tapahtumien ja muiden ilmoi-
tusasioiden julkaisemiset Facebookissa ja Instagramissa on jaettu puheenjohtajis-
ton, sihteerin sekä varsinaisen jäsenen kesken.

JSDN:n tapahtumat

Jyväskylän sosialidemokraattisten nuorten ja opiskelijoiden tapahtumat 

KEVÄT:

Kevätkokous 

1.5. Epävirallinen vappupiknik 

SYKSY:

19.9. JSDN uusien ilta 

16.12. Syyskokous ja pikkujoulut

Toiminnan jatkuvuus

Toimintakauden 2020 hallituksessa toimi niin uusia kuin vanhoja toimijoita, mikä oli 
erinomainen asia sekä toiminnan jatkuvuuden, että hallituksen työskentelyn kan-
nalta. Uutena puheenjohtajana kaudelle 2021 valittiin Anette Pottonen.

Vuosi 2020 oli vuonna 1891 perustetun Jyväskylän Työväenyhdistyksen Soittokun-
ta Kajastuksen 129. toiminnan vuosi. Toimintaa rajoitti ja varjosti koko vuoden ko-
ronavirus. Kaikki tapahtumat oli peruutettu ja harjoituksia pidettiin rajoitetusti.

Harjoituksia pidettiin alkuvuoden aikana kymmenen kertaa 12.3 asti. Harjoitukset 

KULTTUURITOIMINTA
JTY:N SOITTOKUNTA KAJASTUS
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Soittajat Vuoden 2020 Aikana:

Uusina soittajina aloittivat 1.9 Eero Tupala tuuba ja Markus Viklund pasuuna.

Raimo Ovaska Kapellimestari/baritoni/pasuuna

Auvo Matilainen trumpetti

Siiri Muhonen trumpetti

Yrjö Tuominen trumpetti

Raimo Surakka trumpetti, ei osallistunut harjoituksiin.

Keijo Rantanen käyrätorvi

Hannu Saikkonen baritoni

Juhani Saikkonen alttotorvi

Matti Korhonen pasuuna

Markus Viklund pasuuna 1.9 alkaen

Matti Pirttinen tuuba

Eero Tupala tuuba 1.9 alkaen

Leena Palevaara huilu/piccolo

Antti Penttinen klarinetti

Olli Ruokolainen klarinetti/bassoklar.

Kyösti Siikanen klarinetti

Erkki Kosola alttosaksofoni

Niilo Frilander tenorisaksofoni

aloitettiin pienimuotoisesti elokuun alussa ja varsinainen syyskausi alkoi 1.9. Har-
joituksia pidettiin syyskaudella neljätoista (14) kertaa 24.11 asti. Harjoituksissa oli 
keväällä keskimäärin kymmenen ja syyskaudella kahdeksan soittajaa. Kapellimes-
tarina toimi Raimo Ovaska. Vuoden ainoa esiintyminen oli Jyväskylän Talven avajai-
set Aalto-salilla 15.2.

Toiminnasta vastasi syyskokouksen 19.12.2019 valitsema toimikunta. Toimikuntaan 
kuuluivat puheenjohtaja Matti Pirttinen, varapuheenjohtaja/kapellimestari Raimo 
Ovaska, sihteeri Sauli Lahikainen ja tilinhoitaja Antti Penttinen. Toimikunta kokoon-
tui vuoden aikana kaksi kertaa.

Vuoden 2020 kevät- ja syyskokouksia ei pidetty.



28 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2020

Kehittämisen toteutuminen:

Aloitettiin nuotiston järjestäminen ja arkistointi.

Hankittiin rummut B-salille.

In memoriam

Soittokunnan pitkäaikainen klarinetisti Veli Huttunen (s.1932) kuoli huhtikuussa. Ve-
li Huttunen liittyi soittokuntaan vuonna 1983, kunnes vakava sairastuminen päätti 
pitkän soittouran toukokuussa 2017. 

Yleistä

Kuoron kevätkausi alkoi seitsemäs tammikuuta, toimikunnan kokouksella ja kuorohar-
joituksilla ja päättyi 10.3. Harjoituskertoja oli 19.  

Syyskauden harjoitukset alkoivat 22.9 ja päättyivät 24. marraskuuta.

Kuorossa oli alkuvuodesta 21 laulajaa ja syyskauden aloitti 15 laulajaa.

Toimikunta kokoontui kolme kertaa vuoden aikana ja kevätkokous pidettiin 4. helmi-
kuuta.

Syyskokous 22. syyskuuta.

Harjoituspaikkana Aalto-sali.

Kuoroa johti Küllike Vaatmann ja yhteislaulutilaisuuksissa säesti Natalia Talman.

Konsertit ja esiintymiset

11.2.    ”Tule ystävän kanssa laulamaan iloa talveen” Aalto-sali, johon vapaa pääsy.

1.3.      ” Tanssi ja laula kanssamme” Aalto-sali.

JTY:N SEKAKUORO AALLON LAULAJAT

Eero Väänänen tenorisaksofoni

Sauli Lahikainen baritonisaksofoni

Pentti Virtanen rummut

Olli Oikarinen lyömäsoittimet, ei osallistunut harjoituksiin.
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8.3.      ” Tanssi ja laula kanssamme” naistenpäivän konsertti Kangasniemi sali. Konsertissa 
myös Kangasniemen Mieslaulajat ja Niemettäret.

10.3.    ” Ikivihreät koululaulut” paikkana Aalto-sali. Järjestäjinä Aallon Laulajat ja TSL 
Jyväskylän seudun Opintojärjestö. Kahvitarjoilu ja vapaa pääsy.

Kuorotoimintamme oli vähäistä 2020 vallitsevasta Covid-19-pandemiasta johtuen,                                                                                        
mutta jatkamme kun tilanne paranee.

Yhdistyksen omistamissa Jyväskylän keskustassa sijaitsevissa kiinteistöissä (Kauppaka-
tu 30 ja Aalto-sali) suoritettiin toimintavuoden aikana normaaleja kunnossapitotoimia ja 
ylläpitokorjauksia. Yhdistyksen vuokralainen toteutti tammi-helmikuussa merkittävän 
remontin katutason ravintolatilassa (Revolution).

Vuokraustoiminta  

Kaikki kiinteistöjen vuokrattavat liike- ja toimistotilat olivat vuokrattuina. Väinönkatu 7 
asuinhuoneistojen vuokrauksessa jäätiin 83,4 % täyttöasteeseen (2019 95 %). Vuokra-
usasteen romahtamiseen vaikutti voimakkaasti koronatilanne, merkittävästi kiristynyt 
vuokraustilanne Jyväskylän keskusta-alueella sekä huoneistoihin tehdyt remontit.

Yhdistyksen omissa kiinteistöissä vuokralaisina olivat seuraavat yritykset ja yh-
teisöt: Osuuskauppa Keskimaa (ravintolat Revolution, Freetime sekä VENN), Euro-Dy-
namics Oy (karaokeravintola Helmi), VK Liikuntapalvelut Oy (Ele Fit naisten kuntosali), 
SDP:n Keski-Suomen piiri ry sekä Jyväskylän Pallokerho JyPK ry. Koronatilanne vaikutti 
merkittävästi myös vuokralaisten toimintaan vaikeuttaen vuokralaisten taloudellista 
tilannetta. Useiden vuokralaisten kanssa tehtiin tapauskohtaisesti erilaisia järjestelyjä 
liittyen vuokriin ja vuokranmaksuun.

KIINTEISTÖT

Osuuskauppa Keskimaa toteutti 
katutason ravintolatiloissa suu-
ren remontin juuri ennen koro-
nakriisin alkua.
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Lisäksi talolla toimivat vakituisesti Jyväskylän Sos. dem. Kunnallisjärjestö ry ja Keski-
Suomen Nuoret Kotkat piirijärjestö ry.

Yhdistys omistaa kokonaan Asunto Oy Jyväskylän Väinönkatu 7:n osakekannan. Yhti-
öllä on yhdistykseltä vuokratulla työväentalon tontilla asuin- ja liikekerrostalo. Yhtiön 
liiketiloissa vuokralaisina ovat olleet Levykauppa Äx, Senaatti Kiinteistöt sekä Parturi-
Kampaamo Teos.

Koronan aiheuttamaa asuinhuoneistojen täyttöasteen heikkenemistä hyödynnettiin 
toteuttamalla vuoden aikana yhteensä 12 huoneistossa täydellinen kylpyhuone-, wc- ja 
saunatilojen remontti.

Yhtiön hallitukseen ovat vuoden 2020 aikana kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Ojala 
ja jäseninä Juha Hjelt sekä Veijo Koskinen. Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Anu Heima-
la Jyväskylän Yrityskonsultit Oy:stä. Asuinhuoneistojen vuokrauksesta on vastannut OP 
Koti. Yhtiö ostaa huoltomiespalvelut yhdistykseltä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Jukka Sorjonen KHT.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN VÄINÖNKATU 7

Yhdistyksen omistama Aalto-sali oli maaliskuun alkuun saakka totuttuun tapaan 
vilkkaassa käytössä ja loppuvuoden varaustilanne oli erinomainen. Maaliskuun 
puolivälissä eskaloitunut koronatilanne pysäytti salin vuokraustoiminnan lähes täy-
sin ja huhtikuun alusta vuoden loppuun salilla pidettiin vain satunnaisia tapahtu-
mia.

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

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

JTY:n Kauppakatu 30 kiinteistön katolla sijaitseva aurinkovoimala saavutti tuotan-
nossaan vuonna 2020 kaikkien aikojen huipun 17,27 mwh (2019 16,06 mwh). Kaikki-
aan voimala on käyttöönottonsa jälkeen tuottanut täysin päästötöntä sähköä 64,10 
mwh.
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Koivupuiston asuinhuoneistoista ei myyty vuoden aikana yhtään. Vuoden lopussa huo-
neistoista oli myytävänä kaksi ja vuokrattavana 12. 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 
sekä loppuvuodesta OP Koti.

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. Tilojen uutena vuokralai-
sena aloitti 1.1.2020 alkaen vakuutusyhtiö Pohjantähti monivuotisella vuokrasopi-
muksella. Tässä yhteydessä tiloihin tehtiin pienimuotoisia vuokralaisen toiminnan 
edellyttämiä muutostöitä.

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

Yhdistyksen Puistokadulla omistama 44 m2 asuinhuoneisto myytiin vuoden 2020 
aikana. Kauppasummalla rahoitettiin Väinönkatu 7 asuinhuoneistojen kylpyhuone-
remontteja.

Yhdistyksen kiinteistö, omaisuus- ym. vakuutukset ovat Keskinäinen vakuutusyhtiö Tur-
vassa. Lakisääteiset tapaturma- ja muut vakuutukset ovat Turvassa, eläkevakuutukset 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa. Kiinteistön vuokrankeskeytys-vakuutus, joka koskee 
myös As Oy Väinönkatu 7:n vuokratuloja, on Turvassa.

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN KOIVUPUISTO

MUUT HUONEISTOT JA KIINTEISTÖT

VAKUUTUKSET



32 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2020


