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Maailmassa
Edellisen vuoden tapaan vuoden 2021 uutisotsikoita hallitsi koronapandemia. Ai-
van vuoden alussa käyttöön otetut rokotteet hillitsivät pandemian leviämistä ja 
kevensivät terveydenhuollon taakkaa siten, että loppukesästä monin paikoin luo-
vuttiin koronarajoituksista lähes kokonaan. Viruksen uudet herkästi leviävät muun-
nokset delta ja omikron kuitenkin käänsivät loppuvuodesta tilanteen jälleen viruk-
sen hyväksi ja koronapassin käyttöönotosta sekä kasvavasta rokotekattavuudesta 
ja kolmannen rokotekierroksen alkamisesta huolimatta loppuvuodesta tautitapa-
ukset saavuttivat uusia ennätyksiä ympäri maailman ja yhteiskunnan toimintoja ra-
joitettiin lähes kaikkialla. Taudin leviämiseen ja sairaalahoidon kuormituksen lisään-
tymiseen vaikutti merkittävästi rokotevastaisuus, kun suuri joukko ihmisiä kieltäytyi 
vailla järkiperusteita koronarokotuksen ottamisesta.

Yhdysvalloissa velloivat vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimainingit, kun vaalit 
hävinnyt Donald Trump kieltäytyi tunnustamasta tappiotaan ja yllytti kannattajiaan 
jopa valtaamaan Yhdysvaltain kongressirakennuksen. Yhteenotoissa sai surmansa 
viisi ihmistä ja kymmeniä loukkaantui. Saksan liittopäivävaaleissa vallanvaihto sujui 
rauhallisemmin kun paikallinen demaripuolue SPD voitti vaalit ja Saksaa 16 vuotta 
johtaneen Angela Merkelin kausi liittokanslerina päättyi. Merkelin jälkeen Saksan 
johtoon nousi demareiden Olaf Scholtz. Kesän jälkeen tapahtui vallanvaihto myös 
Afganistanissa kun länsimaiden tukema hallinto romahti lyhyessä ajassa Taleban 
liikkeen palatessa maassa valtaan. Kuuban vallanvaihtoon huhtikuussa sisältyi mer-
kittävää symboliikkaa kun maan presidentin virkaa hoitanut 89-vuotias Raúl Castro 
luopui vallasta. Ensimmäistä kertaa yli 60 vuoteen Kuuban merkittävimmässä viras-
sa on henkilö, jonka sukunimi ei ole Castro.
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Suomessa
Suomen tasavallan presidenttinä toimi vuonna 2021 Sauli Niinistö ja pääministeri-
nä Sanna Marin. Eduskunnan puhemiehenä toimivat Matti Vanhanen sekä hänen 
jälkeensä Anu Vehviläinen. SDP:n puheenjohtajana toimi Sanna Marin ja puolue-
sihteerinä toimi Antton Rönnholm.

Myös kotimaan politiikkaa hallitsi edelleen koko vuoden maailmanlaajuinen 
koronapandemia. Vuoden alussa aloitettiin myös Suomessa kansalaisten rokotuk-
set, jotka etenivät uusien virusmuunnosten myötä loppuvuodesta jo kolmannelle 
kierrokselleen. Koronapandemian rajoitustoimien vuoksi koko vuosi 2021 elettiin 
erilaisten kansallisten ja alueellisten kokoontumis- ja toimintarajoitusten piirissä, 
joita pyrittiin kesäkuusta alkaen ohjailemaan sairaanhoitopiireittäin ja kuntakoh-
taisesti kulloisenkin tartuntatilanteen mukaisesti. Myös poliittinen keskustelu 
kytkeytyi pitkälti erilaisia ravintoloita, yleisötilaisuuksia, kulttuuritapahtumia ja 
vastaavia kosketteleviin kysymyksiin. 

Huhtikuulle suunnitellut kuntavaalit siirrettiin koronapandemian vuoksi kesä-
kuulle. Vaalien voittajana suurimman kuntapuolueen aseman säilytti Kokoomus 

Maaliskuussa menivät globaalit toimitusketjut jumiin kun jättimäinen konttilaiva 
Ever Given jumittui poikittain Suezin kanavaan ja esti lähes viikon ajan tavaraliiken-
teen kanavan läpi. Katkos oli omalta osaltaan vaikuttamassa myös koko vuoden jat-
kuneeseen komponentti ja raaka-aine pulaan, joka johti myös merkittävään hinnan 
nousuun monissa hyödykkeissä vuoden aikana.

Koronasta huolimatta järjestettiin kesällä merkittäviä urheilutapahtumia kun vuo-
delta 2020 siirtyneet jalkapallon EM-kisat sekä Tokion olympilaiset saatiin vihdoin 
järjestettyä. Jalkapallon EM-kisoissa Suomi teki ensiesiintymisensä jalkapallon ar-
vokisoissa jopa voittaen ensimmäisen ottelunsa Tanskaa vastaa. Tämän jälkeen sei-
nä nousi pystyyn ja Huuhkajat jäi kisoissa alkulohkoon ennen jatkopelejä.

Syksyn tullen käynnistyi Puolan ja Valko-Venäjän rajalla hybridioperaatio kun Puo-
la ei päästänyt maahan tuhansia Valko-Venäjän kautta maahan pyrkiviä siirtolaisia. 
EU:n näkökannan mukaan operaatiolla pyrittiin horjuttamaan unionin vakautta. 
Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentti Lukasenkan lisäksi operaation taustalla 
epäiltiin olevan Venäjän. Itäisessä Ukrainassa kriisi jatkui koko vuoden Venäjän tuke-
mien kapinallisten taistellessa Ukrainan hallitusta vastaan. Venäjän samanaikaisesti 
lisätessä merkittävästi sotilaallista voimaansa rajan toisella puolen kasvoi riski kriisin 
puhkeamisesta avoimeksi sodaksi merkittävästi. Tätä kehitystä tuki myös Venäjän 
tahollaan Natolle ja länsimaille esittämät uhkavaatimukset mm. Naton itälaajentu-
misesta. Nämä vaatimukset sivusivat suoraan myös Suomen asemaa.
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Jyväskylässä ja Keski-Suomessa
Jyväskylän kaupunginjohtajana jatkoi Timo Koivisto. Heinäkuun loppuun saakka 
kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Riitta Mäkinen ja kaupunginhallituk-
sen puheenjohtajana Meri Lumela Vihreistä. Uuden valtuuston aloittaessa elokuus-
sa otti valtuuston puheenjohtajan nuijan haltuunsa SDP:n Jukka Hämäläinen ja kau-
punginhallituksessa puhetta siirtyi johtamaan Kokoomuksen Jaakko Selin. SDP:n 
Keski-Suomen piirin puheenjohtajana toimi Ville Rautiainen ja 1. varapuheenjohta-
jana Sanna Laakso JTY:stä (luopui tehtävästä kesällä). Piirin 2. varapuheenjohtajana 
toimi Jarno Kemiläinen Jyväskylästä. Yhdistyksen puheenjohtaja kansanedustaja 
Riitta Mäkinen aloitti syyskuussa merkittävässä tehtävässä Keski-Suomen maakun-
tavaltuuston puheenjohtajana.

Koronan ohessa puhutti Keski-Suomen uuden sairaalan valmistuminen. Uusi sairaa-
la Nova otettiin käyttöön Jyväskylässä 19.1. Keskustelua herätti sairaalan kokonais-
kustannusten reilu ylittyminen arvioidusta.

Terveydenhuolto puhutti jälleen loppuvuonna, kun Sairaanhoitopiirin potilastieto-
järjestelmä Asterin hankinnan kokonaiskustannusten ilmoitettiin olevan kaksinker-
taiset alkuperäiseen budjettiin nähden. Tämä johti Keski-Suomen kunnissa syvään 
epäluottamukseen sairaanhoitopiirin johtoa kohtaan ja lähes kaikki kunnat, Jyväs-
kylä mukaan lukien, ilmoittivat etteivät tue hankintaa.

Kesäkuun kuntavaaleissa demarit palasivat Jyväskylän suurimmaksi valtuustoryh-
mäksi ja Keskusta jatkoi maakunnan suurimpana kuntapuolueena.

Toukokuussa Jyväskyläläinen Ari-Pekka Liukkonen ui kultaa uinnin EM-kilpailuissa. 
Elokuussa Jyväskylä sai ensimmäiset teekkarinsa kun yliopistossa alkoi pitkään kau-
punkiin haviteltu diplomi-insinöörikoulutus.

Vuoden tauon jälkeen kaasuteltiin Jyväskylässä ja lähiympäristössä poikkeukselli-

demareiden ollessa kakkonen. Heinäkuussa hyväksyttiin vihdoin vuosikausia 
valmistellun sote-uudistuksen lakipaketti ja aloitettiin valmistautuminen vuoden 
2022 tammikuun aluevaaleihin.

Loppuvuodesta huomiota herättivät Elokapina-liikkeen mielenosoitukset, joissa 
mm. Helsingissä tukittiin Mannerheimintien liikenne eduskuntatalon edustalla.

Joulukuun 10. päivä teki Suomen hallitus merkittävän päätöksen valitessaan 
Hornet hävittäjien korvaajaksi yhdysvaltalaisen F-35 hävittäjän. Suomen kaikkien 
aikojen kallein puolustushankinta maksaa Suomelle 8,38 miljardia euroa.
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sesti lokakuun alussa jälleen MM-rallia ja joulukuussa valmistui uusi vajaan 16 ki-
lometrin mittainen moottoritie Kirristä Vehniälle kahdeksan kuukautta etuajassa.

Jyväskylän Demariväkeä puhutti alkuvuodesta suuresti Säynätsalon Iltatuuli Oy:n 
tilanne ja siihen liittyvät oikeudenkäynnit. Säynätsalon Työväenyhdistyksen enti-
nen puheenjohtaja Pentti Tossavainen tuomittiin tapaukseen liittyvistä rikoksista 
ehdottomaan vankeuteen. Muut asiassa syytettyinä olleet demarivaikuttajat va-
pautettiin syytteistä. Oikeudenkäynnillä oli vaikutuksia myös demareiden ehdokas-
asetteluun kuntavaaleissa kun syytteessä olleita henkilöitä ei nimetty kuntavaaleis-
sa demareiden ehdokaslistalle.

Yhdistyksessä
Yhdistyksen puheenjohtajana vuonna 2021 toimi kansanedustaja Riitta Mäkinen 
ja varapuheenjohtajana jatkoi Jyväskylän Liikenne Oy:n pääluottamusmies linja-
autonkuljettaja Jukka Hämäläinen. 

Edelleen jatkunut koronapandemia vaikutti voimakkaasti myös yhdistyksen toimin-
taan. Järjestötoiminnan osalta toimintaa jouduttiin supistamaan erittäin voimak-
kaasti ihmisten tapaamiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen perustuvan toiminnan 
käydessä hetkittäin mahdottomaksi. Tilanne helpotti keväällä hieman, mutta joulun 
lähestyessä ja tautitilanteen jälleen pahentuessa jouduttiin palaamaan alkuvuoden 
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 kor-
vanneet perinteiset toiminnan muodot ja jouduttaneet edelleen digiloikkaa myös 
yhdistyksessä. 
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ke 24.3. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kevätkokous (vuosikokous), jossa käsi-
teltiin yhdistyksen sääntöjen määräämät vuosikokousasiat. Sääntömääräisten ko-
kousasioiden lisäksi kokouksessa päätettiin yhdistyksen omistamien Juurikkasaaren 
osuuksien myynnistä Säynätsalon Työväenyhdistykselle sekä nimettiin yhdistyksen 
kuntavaaliehdokkaita. Kokous pidettiin hybridikokouksena, johon paikalle saapui 7 
jäsentä ja etäyhteyden kautta mukana oli 17 jäsentä.

ti 5.7. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen kuukausikokous, jossa tehtiin yhdistyksen 
esitykset kunnallisiin luottamustoimiin. Paikalla oli 28 toveria.

ke 10.11. pidettiin Aalto-salissa yhdistyksen syyskokous, jossa käsiteltiin yhdistyk-
sen sääntömääräiset syyskokousasiat, valittiin yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin 
vuodelle 2022 sekä nimettiin yhdistyksen ehdokkaat tammikuun 2022 aluevaaleihin. 
Paikalla oli 33 toveria.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Syyskokousväki äänestää johtokunnan jäsenistä.
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Yhdistyksen johtokunta kokoontui vuoden 2021 aikana 9 kertaa. Johtokuntaan 
ovat kuuluneet (suluissa osallistumiskerrat): puheenjohtajana Riitta Mäkinen (9) ja 
varapuheenjohtajana Jukka Hämäläinen (6) sekä jäseninä Mika Kelander (9), Virpi 
Kuoppala (9), Topi Kytölehto (9), Sanna Laakso (4, muutti Helsinkiin kesällä), Yannick 
Lahti (7), Siiri Muhonen (8), Olli Patrikainen (9), Tarja Viikari (6) sekä varajäsen Aleksi 
Murtojärvi (5).

Vallitseva koronatilanne vaikutti edelleen johtokunnan kokouskäytäntöihin. Vuo-
den aikana kokouksia järjestettiin perinteisinä läsnäolokokouksina, kokonaan etä-
kokouksina Teamsin kautta tai ns. hybridikokouksia, joissa osa johtokunnan jäsenis-
tä oli paikan päällä ja osa läsnä etänä.

Kesä- ja joulukuun kokousten jälkeen johtokunta kokoontui yhteisten asioiden ää-
relle vapaamuotoisen illanvieton merkeissä. Johtokunta lahjoitti vuoden 2021 mat-
kakorvauksensa Pelastusarmeijan joulupatakeräykseen.

Johtokunnan kokouksiin ovat esittelijöinä osallistuneet toimitusjohtaja Kimmo Oja-
la (9), poliittinen sihteeri Eetu Kinnunen (5) ja järjestö- ja viestintätyöntekijä Jarno 
Kemiläinen (2).

Johtokunnan työvaliokunta (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja 
sekä poliittinen sihteeri) kokoontui vuoden aikana yhden kerran.

Yhdistyksen toimistolla ovat työskennelleet toimitusjohtaja Kimmo Ojala sekä jär-
jestöohjaaja Kati Sainio (työlomalle joulukuussa), Eetu Kinnunen poliittisena sihtee-
rinä (toisen työnantajan palvelukseen kesäkuussa), Jarno Kemiläinen viestintä- ja 
järjestötyöntekijänä (aloitti JTY:n palveluksessa lokakuussa) sekä Sirpa Pietikäinen 
osa-aikaisena kotkatyöntekijänä. Mika Kelander aloitti toimistolla joulukuussa Kati 
Sainion sijaisena. Yhdistyksen kiinteistönhoitajana on toiminut Jari Toikkanen. Toi-
miston osalta on tilanteen ja tarpeen mukaan hyödynnetty nykyaikaisia etätyörat-
kaisuja.

JOHTOKUNTA JA TOIMISTO
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Yhdistys järjesti vuonna 2021 seuraavat avoimet yleisötilaisuudet ja jäsentapahtu-
mat sekä oli mukana seuraavissa tapahtumissa. Koronan vuoksi jouduttiin edelleen 
perumaan useita suunniteltuja ja perinteisiäkin tapahtumia. Etenkin alkuvuosi tou-
kokuuhun saakka vietettiin tapahtumien järjestämisessä hiljaiseloa koronarajoitus-
ten vuoksi.

Touko-kesäkuussa JTY osallistui aktiivisesti kunnallisvaalien kampanjatilai-
suuksien järjestämiseen kävelykadun vaalikadulla, Väinönkadulla sekä vaa-
liteltalla ympäri Jyväskylää.

Ti 8.6. Järjestettiin Aalto-salissa kuntavaalitilaisuus otsikolla ”Politiikkaa, 
populismia ja propagandaa”. Aiheesta keskustelua alustivat Eetu Kinnunen, Yan-
nick Lahti sekä Teemu Kauppi. Tilaisuudessa esitettiin myös aiheeseen liittyen van-
hoja filmejä. Aiheen pariin Aalto-saliin kokoontui 15 henkilöä.

Su 13.6. Kokoonnuttiin Aalto-saliin perinteiseen tapaan vaalivalvojaisiin jän-
nittämään kuntavaalien tulosta. Demareiden paluuta Jyväskylän ykköspuolu-
eeksi todisti salissa yli satapäinen joukko kansalaisia.

To 2.9. Järjestettiin Sippulanniemessä perinteinen JTY Golf-tapahtuma. Jär-
jestyksessään 16. kisa kokosi Sippulan kentälle 7 kisailijaa. Miesten sarjan voiton vei 
Ari Hirvensalo ja naisissa paras oli edellisen vuoden tapaan Mirja Hirvensalo.

La 2.10. Järjestettiin yhdessä kunnallisjärjestön kanssa SDP:n valtakunnal-
lisen perhepäivän tapahtuma Oikokadulla Mäki-Matin perhepuiston vie-
ressä.Tapahtumassa olivat 
mukana myös SDP:n varapu-
heenjohtaja kansanedustaja 
Nina Malm, kansanedustaja 
Riitta Mäkinen sekä Jyväsky-
län kaupunginvaltuutettuja. 
Perheiden asiat houkuttelivat 
paikalla noin 100 henkilöä.

AVOIMET TILAISUUDET 
JA JÄSENTAPAHTUMAT

Demareiden teltta 
Mäki-Matissa SDP:n 
perhepäivänä.
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Ma 4.10. Järjestettiin Aalto-salissa JTY:n jäsenilta. Aluevaaleista sekä Jyväskylän 
kaupungin ajankohtaisista aiheista kokoontui Aalto-saliin kuulemaan 23 jäsentä.

JTY:n jäsenistöä kool-
la kuulemassa tulevis-
ta aluevaaleista.

Su 3.11. Järjestettiin Aalto-salissa soittokunta Kajastuksen 130-vuotis juhla-
konsertti. Kajastuksen soittaessa toimivat konsertin solisteina Ainoleena Laitinen 
sekä Jukka Hämäläinen ja soittokuntaa johti Raimo Ovaska. Konsertti houkutteli sa-
lin täydeltä väkeä, kun paikalle saapui 160 musiikin ystävää.

To 7.12. Kokoonnuttiin Aalto-saliin Hyvinvointialue-illan merkeissä. Aihees-
ta alustivat Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati 
Kallimo sekä Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Hämäläinen. 
Ajankohtainen aihe houkutteli paikalle 35 henkilöä.

Hyvinvointialue-
ilta Aalto-salissa.
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La 18.12. Järjestettiin yhdessä kunnallisjärjestön kanssa telttatapahtuma 
Väinönkadulla. Aluevaaliehdokkaat, makkara, glögi, joulutortut sekä kansanedus-
taja Riitta Mäkinen houkuttelivat paikalle yli 100 henkilöä.

Lähestyvät aluevaalit houkuttelivat runsaasti väkeä demareiden teltalle Väinönkadulle.

Jo toisen kerran jouduttiin korona tilanteen vuoksi valitettavasti perumaan yhdis-
tyksen perinteinen Hyvän mielen puurojuhla Aalto-salissa. Yhdistys lahjoitti tapah-
tuman kustannuksia vastaavan summan Jyväskylän Katulähetykselle jaettavaksi 
joulun ajan ruoka-apuna vähävaraisille.
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Demarit palasivat takaisin kuntavaalien ykköseksi Jyväskylässä 19,1 % kannatuksel-
la ja 13 valtuustopaikalle. Kokoomus kakkonen yhtä monella valtuutetulla ja 18,3 % 
kannatuksella. Edellisten vaalien yllätysykkönen Vihreät jäivät tällä kertaa kolman-
nelle sijalle.

JTY:n panos vaaleissa oli jälleen totutun vahva kun valituista valtuutetuista 9/13 ja 
varavaltuutetuista 8/13 on JTY:n jäseniä. Ehdokkaista yhdistyksen jäseniä oli ennä-
tysmäärä kun yli 2/3 ehdokkaista oli JTY:n jäseniä.

VAALITOIMINTA

Demareiden teltta helteisellä vaalikadulla.
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Varavaltuutetuksi valittu Eetu Kinnunen 150 ääntä, luopui paikastaan toiselle paik-
kakunnalle muuton vuoksi. Hänen tilalleen varavaltuutetuksi nousi Emma Pesonen.

Loka-marraskuussa järjestettyihin Osuuskunta Keskimaan sekä OP Keski-Suo-
men edustajiston vaaleihin aktivoitiin yhdistyksen jäseniä osallistumaan ja useat 
JTY:läiset mukaan ehdolle lähtivät ja myös edustajisto paikan saavuttivat.

Yhdistyksen syyskokouksessa asetettiin yhdistyksen ehdokkaat tammikuun 2022 
aluevaaleihin ja joulukuussa aloitettiin aluevaalien vaalityö. Yhdistyksestä ehdolle 
asettui 32 henkilöä demareiden Keski-Suomen 86 ehdokkaan joukosta.

SDP:n valtuutetut ja varavaltuutetut vaalikaudella 2021-2024 Jyväskylässä:

Valtuutetut Varavaltuutetut:

Riitta Mäkinen 1988 ääntä JTY Kimmo Ojala 200 ääntä JTY

Mervi Hovikoski 772 KTY Juha Hjelt 176 JTY

Jukka Hämäläinen 582 JTY Jussi Maasola 169 KTY

Jasmine Repo 484 JTY Paavo Luukkonen 168 Palokka-Tikkakoski

Tony Melville 387 Lohikoski-Huhtasuo Juha Paananen 167 Lohikoski-Huhtasuo

Mirja Hirvensalo 344 KTY Katri Asp-Dalfidan 166 JTY

Riikka Rantanen 341 JTY uusi Anne Hämeenkorpi 166 JTY

Kimmo Suomi 334 JTY uusi Jyrki Tapper 161 Palokka-Tikkakoski

Jarno Kemiläinen 329 Lohikoski-Huhtasuo Veijo Koskinen 152 JTY

Tuulikki Väliniemi 310 JTY Tanja Pihlaja 142

Yannick Lahti 234 JTY uusi Tarja Hyötyläinen 134 JTY

Pentti Mäkinen 222 JTY uusi Lea Leppänen 124 JTY

Jaana Hakanen 216 JTY uusi Emma Pesonen 124 JTY
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Yhdistyksen jäsenlehti JTY Tiedottaa ilmestyi vuoden aikana huhti-, elo- ja joulukuus-
sa yhteensä kolme kertaa. Lehden päätoimittajana on toiminut yhdistyksen puheen-
johtaja Riitta Mäkinen ja toimittajana toimitusjohtaja Kimmo Ojala. Jäsenlehden lisäksi 
yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista tiedotettiin sanomalehti Keskisuomalaisessa. 

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 2021

yhteisö: varsinainen: varalla:

Asunto Oy Jyväskylän Toripiha Kimmo Ojala Olli Patrikainen

As.Oy Jyväskylän Väinönkatu 7 Riitta Mäkinen Kimmo Ojala

As. Oy Jyväskylän Koivupuisto Kimmo Ojala Riitta Mäkinen

Jyväskylän Festivaalit ry Mika Kelander Jukka Hämäläinen

Jyväskylän Viitakodit ry Hilkka Illman Tarja Viikari

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

Pelastetaan Reittivedet ry Veijo Tarukannel Pertti Sarja

Jyväskylän Elävä Kaupunkikeskusta ry Kimmo Ojala Riitta Mäkinen

Varttuneiden Asumisoikeusyhdistys JASO ry Olli Patrikainen Kimmo Ojala

Suomen Työväentalojenliitto ry
Tarja Viikari Olli Patrikainen

Juha Hjelt Eetu Kinnunen

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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SDP:N PUOLUEHALLITUKSEN JÄSEN

SDP:N PUOLUVALTUUSTON JÄSENET

SDP:N KESKI-SUOMEN PIIRI RY  
PIIRIKOKOUSEDUSTAJAT

JYVÄSKYLÄN SOS. DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY 
EDUSTAJISTON JÄSENET

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jukka Hämäläinen toimi vuoden 2021 ajan Keski-
Suomen edustajana SDP:n puoluehallituksen jäsenenä.

SDP:n puoluevaltuuston jäseninä yhdistyksen jäsenistä toimivat Siiri Muhonen ja 
Jarno Kemiläinen (lokakuusta alkaen).

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 (kesäkuu-
hun saakka, Jarno Kemiläinen 2.varapuheejohtajana (lokakuusta alkaen), Topi Kytö-
lehto jäsenenä ja Anna Kaukonen varajäsenenä.

Varsinaiset: Mika Kelander, Anna Kaukonen, Veijo Koskinen, Eetu Kinnunen, Kimmo 
Ojala, Tarja Viikari, Tuulikki Väliniemi, Siiri Muhonen, Olli Patrikainen, Topi Kytölehto, 
Jasmine Repo, Jaana Hakanen, Joni Leppänen, Jukka Suominen, Veijo Tarukannel, As-
ko Husso, Sanna Laakso, Jani Laine ja Yannick Lahti.

Varalla: Jukka Hämäläinen, Maija Sihvonen, Kalle Virolainen, Virpi Kuoppala, Tracy 
Mantan, Pentti Mäkinen, Markku Hassinen, Päivi Vehmas, Heidi Kokko, Antero Mikon-
ranta, Ilmo Viitanen, Kari Otollinen, Eija Tuohimaa, Harri O. Nieminen, Jenni Lampi, 
Aimo Hedman, Aleksi Murtojärvi, Lassi Hakonen ja Reijo Partanen.

Kunnallistoimikunnassa yhdistyksen jäsenistä toimivat Veijo Koskinen (pj), Olli Patri-
kainen, Siiri Muhonen ja Mika Kelander.
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YHDISTYKSEN JÄSENET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN-
VALTUUSTOSSA 30.7.2021 SAAKKA

YHDISTYKSEN JÄSENET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN-
VALTUUSTOSSA 1.8.2021 ALKAEN

YHDISTYKSEN JÄSENET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN-
HALLITUKSESSA 30.7.2021 SAAKKA

YHDISTYKSEN JÄSENET JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN-
HALLITUKSESSA 1.8.ALKAEN

Varsinaiset: Riitta Mäkinen (valtuuston puheenjohtaja), Jukka Hämäläinen, Tuulikki 
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.

Valtuustoryhmän varapuheenjohtajana toimi Jasmine Repo.

Varsinaiset: Riitta Mäkinen, Jukka Hämäläinen, Jasmine Repo, Riikka Rantanen, Jar-
no Kemiläinen (JTY lokakuusta alkaen), Tuulikki Väliniemi, Kimmo Suomi, Yannick 
Lahti, Pentti Mäkinen ja Jaana Hakanen.

Varavaltuutetut: Kimmo Ojala, Juha Hjelt, Katri Asp-Dalfidan, Anne Hämeenkorpi, 
Veijo Koskinen, Tanja Pihlaja, Tarja Hyötyläinen, Lea Leppänen ja Emma Pesonen.

Kaupunginhallituksen jäseninä toimivat Jukka Hämäläinen ja Tuulikki Väliniemi.

Kaupunginhallituksen jäsenenä toimi Pentti Mäkinen.
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JÄSENISTÖ
Jäsentilastot

Yhdistyksessä oli vuoden 2021 lopussa 463 jäsentä (v.2020 455 jäsentä). Jäsenmäärä 
nousi 8 jäsenellä (v.2020 -24 jäsentä). Yhdistyksen jäsenmäärä nousi ensimmäistä ker-
taa sitten vuoden 2012, jolloin jäsenmäärä kasvoi yhdellä jäsenellä. Uusia jäseniä yh-
distykseen liittyi vuonna 2021 25 jäsentä (v.2020 +21 jäsentä). Ilmoitettu jäsenmäärän 
nettomuutos sisältää yhdistykseen liittyneet uudet jäsenet, yhdistyksestä eronneet 
tai erotetut, toiseen puolueosastoon siirtyneet sekä edesmenneet jäsenet.

Jäsenet äänioikeuden mukaan:

äänioikeutettuja  437 (432) 
ei-äänioikeutettuja 26 (23)

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 mukaan 
osallistuneet poisnukkuneiden jäsenten siunaustilaisuuksiin. 

ANSIOMERKIT

Yhdistyksen johtokunnan myöntämän ansiomerkin 30-vuotisesta jäsenyydestä yh-
distyksessä saivat vuonna 2021 seuraavat toverit: 

Hopeinen ansiomerkki: Susanna Poutamo, Elli Ojaluoto ja Matti Kytömaa.

LIIKUNTAKERHO
Yhdistyksen liikuntakerhon puheenjohtajana on toiminut Juha Hjelt. Kerho järjesti syys-
kuussa perinteisen JTY Golfin Sippulanniemen golf-kentällä. Kuudettatoista kertaa jär-
jestetty tapahtuma on vakiinnuttanut asemansa yhdistyksen järjestämien toimintojen 
joukossa ja kerää vuosi vuodelta entistä enemmän eri ikäisiä kiinnostuneita mukaan 
rentoon kuntoilu- ja kilpailutunnelmaan. Naistensarjan voittajaksi ylsi Mirja Hirvensalo 
ja miesten ykkönen oli Ari Hirvensalo.

Vuoden aikana jatkettiin syksyllä 2020 aloitettua liikuntakerhon leikkimielistä kuntoki-
saa. Kisa oli avoin kaikille JTY:n jäsenille ja tarkoituksena oli aktivoida mahdollisimman 
moni liikkumaan ja kirjaamaan liikuntasuoritteet yhdistyksen kotisivujen kautta.
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JTY:N NAISET

JTY:N VETERAANIKERHO WANHAT TOVERIT

Naisten kokkikerho kokoontui alkuvuodesta normaalisti B-salissa koronatilanteen salli-
essa. Kesällä kohdattiin ajankohtaisten aiheiden parissa torikahvilla. Ritvaliisa Mononen 
sekä Annikki Lehtinen osallistuivat JTY:n naisten edustajina marraskuussa järjestettyyn 
Demarinaisten liittokokoukseen.

Alkuvuonna kerho ei voinut kokoontua normaaleihin tapaamisiinsa koronatilanteesta 
johtuen. Loppuvuonna kerho kokoontui syys-joulukuussa neljä kertaa kunkin kuukau-
den 2. tiistaina B-salissa. Tapaamisissa käsiteltiin Jyväskylän kaupungin ajankohtaisia ai-
heita, aluevaaleja sekä muita ajankohtaisia aiheita. Joulukuun kokoontuminen vietettiin 
perinteiseen tapaan pikkujoulujen merkeissä JTY:n Naisten kokkikerhon väen huoleh-
tiessa tarjoiluista. Tapaamisiin osallistui säännöllisesti 10-15 henkeä. Kerhon puheen-
johtajana toimi syyskuuhun asti Veijo Tarukannel, joka jätti tehtävän henkilökohtaisista 
syistä. Kerhon uuden puheenjohtajan haku jatkuu edelleen vuonna 2022. Sihteerin teh-
tävää hoiti Kimmo Ojala yhdistyksen toimistolta.

Veteraanikerho kuulemassa Veijo Koskisen alustusta kaupungin vuoden 2022 talousar-
viosta.
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JTY:N NUORET KOTKAT
YLEISTÄ

Vuoden 2021 toimintaa rajoitti korona epidemia. Epidemia on vaivannut nyt tois-
ta vuotta. Jyväskylän Työväenyhdistyksen Nuoret kotkat ovat seuranneet tarkasti 
rajoitusten ja muiden suositusten ajantasaista tietoa. Näin olemme voineet toteuttaa 
jonkin verran tapahtumia vuonna 2021. Emme kuitenkaan ole voineet kaikkia perin-
teisiä tapahtumia pitää, kun me sekä yhteistyötahomme eivät ole voineet tapahtumia 
järjestää epidemian vuoksi. Saimme myös koulutettua kahteen kertaan uusia ohjaajia 
ja vertaisohjaajia. Pääsimme myös toteuttamaan uutta hanketta Jyväskylän kaupun-
gin kanssa. Järjestimme etäkerhoa teamsin kautta. Olimme mukana myös kotkien 
yhteisessä nettisivu kerhohankkeessa. Järjestimme myös erilaisia pop up-tapahtumia. 
Esimerkiksi meillä oli kaikille avoin pääsiäismunajahti, uusien vertaisohjaajien kanssa 
kävimme perhepuistoissa istuttamassa siemeniä ja piirtämässä. Syksylle järjestimme 
tapahtumia taas rajoitusten puitteissa.

Toimintaa ja sen suunnittelua ohjasivat vuonna 2021 arvomme, joita ovat mm. demo-
kratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus sekä solidaarisuus. Suunnitte-
lussa huomioimme parhaamme mukaan jäsenistömme toiveet, ideat ja osallisuus. Ta-
voitteena oli järjestää monipuolista, turvallista, laadukasta ja kasvua tukevaa toimintaa. 
Turvallisuus nousi tänä vuonna erittäin tärkeäksi asiaksi ja sen jälkeen vasta muut tavoit-
teet turvallisuuden sallimissa rajoissa.

Yhdistyksen kotkatoiminnasta vastannut Kati Sainio jäi joulukuussa työlomalle ja hänen 
sijaisenaan aloitti Mika Kelander.

JTY:n Nuorilla Kotkilla ja Keski-Suomen Nuorilla Kotkilla oli yhteistyösopimus, jolla mah-
dollistettiin Sirpa Pietikäisen osa-aikainen työskentely (5 h/vko). Tämä muuttui marras- 
ja joulukuulle niin, että Helena Nuutinen otti työn vastaan ja jatkoi siitä mihin Sirpa Pie-
tikäinen oli jäänyt.

Kerho toiminnat osallistujat: 
Yrttisuon kerho, 12.–16.1. ja 13.4.–25.5., 9 kertaa 54 osallistujaa 
Kekseliäskerho, Huhtasuo, 6.9.–13.12., 13 kertaa 8–19 hlöä/kerta



22 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2021

Pop Up Tapahtumat : osallistujat:

Pääsiäispupujahti, Mäki-Matin perhepuisto, 4.4. 12 osallistujaa

Pääsiäispupujahti, Kangaslammen toimintapuisto, 4.4. 9 osallistujaa

Pääsiäispupujahti, Yrttisuon perhepuisto, 4.4. 12 osallistujaa

Pääsiäispupujahti, Tammirinteen perhepuisto, 4.4. 9 osallistujaa

Pop Up tempaus, Yrttisuon perhepuisto, 16.6. 35 osallistujaa

Pop Up tempaus, Kangaslammen toimintapuisto, 17.6. 14 osallistujaa

Pop Up tempaus, Mäki-Matin perhepuisto, 18.6. 44 osallistujaa

Heijastin kampanja, Valojen Kaupunki, 23.9. 5 osallistujaa

Heijastin kampanja, Valojen Kaupunki, 24.9. 1 osallistuja

Etä-kerho tapahtumat osallistujat:

Whatsapp Kokkikerho, 14.1.–20.5. 270

Etä-kokkikerho, Howspace, 10.2.–24.5. 144

Teams etäkerho, Palokan koulu, 15.4.–6.5. 43

Teams etäkerho, Korpilahden koulu, 15.4.–6.5. 42

Itse järjestetyt retket: osallistujat:

Karting 23.4. 8 osallistujaa

Äitienpäivä kukka-asetelma 8.5. 8 osallistujaa

Retki Vuorilammen laavulle 13.5. 5 osallistujaa

Shetlanninponi ratsastus 23.5. 19 osallistujaa

Fatbike 25.5. 5 osallistujaa

Haanpään kesäkahvila ja alpakat 29.5. 14 osallistujaa

Seikkailupuisto, Laajavuori 12.6. 20 osallistujaa

Puuhapuisto Veijari 20.6. 30 osallistujaa

Omatoimiliput, Kotieläintila Vanha Mylly 28.6–31.7. 8 osallistujaa

Ysitien lemmikki 3.7. 6 osallistujaa

Leo´s Leikkimaa 24.10. 25 osallistujaa

Halloween disco 30.10. 28 osallistujaa

Megazone, lastenoikeuksien päivä 20.11. 20 osallistujaa

Tanssisatu, Haltiatontun seikkailut 4.12. 5 osallistujaa

Omatoimiliput, Finnkino 15.12.
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KOULUTUS / OHJAAJATOIMINTA

YHTEISTYÖ

Vuoden 2021 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.

Yhteistyö on arvokasta ja tärkeää. Tänä vuonna teimme yhteistyötä monien eri ta-
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.

Kati Sainio osallistui vuoden aikana yhteisiin tapaamisiin muiden järjestöjen nuo-
risotyöntekijöiden ja kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa. Tapaamiset olivat 
mielekkäitä ja hyviä sekä työntekijän että yhteistyön kannalta.

Koulutus osallistujat
Vertaisohjaajakoulutus osa 1, 10.6. 9 osallistujaa

Vertaisohjaajakoulutus osa 2, 21.6. 9 osallistujaa

Vertaisohjaajakoulutus osa 3, 4.8. 8 osallistujaa

Ohjaaja koulutus, 2.10. 13 osallistujaa

Virkistäytymisilta, 2.10. 18 osallistujaa

Leffa-ilta ohjaajille ja vertsuille, 7.12.

Muiden järjestämät koulutukset osallistujat
Työntekijäpäivä, Liitto, 22.4. 1 osallistuja

Vaalilautakuntien perehdytys, Jkl Kaupunki, 27.4. 1 osallistuja

Turvallisuusohjeiden käyttöönotto, Liitto, 10.5. 1 osallistuja

VAT-järjestelmän käyttäjä koulutus Jkl Kaupunki, 18.5. 1 osallistuja

Kotkatyöntekijöiden palaveri, Liitto, 27.5. 1 osallistuja

Piirien puheenjohtajien tapaaminen, Liitto, 17.6. 1 osallistuja

Viestintäkoulutus, Liitto, 3.11. 2 osallistujaa

Turvallisuusohjeiden käyttöönotto, Liitto, 18.11. 1 osallistuja
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Hallitus 2021

Puheenjohtaja  
Anette Pottonen 

Hallituksen jäsenet 
Siiri Muhonen  
Aleksi Murtojärvi 
Lassi Hakonen 
Tracy Mantan 
Eetu Rahkonen 
Konsta Partanen

Hallituksen varajäsenet  
Topi Kytölehto

Etäilyä ja uutta intoa

Vuosi 2021 oli pitkälti etäajan sävyttämä, jo edellisvuoden tuttuun tapaan. Vaaleja 
käytiin kahdet: Kevään kunnallisvaalit sekä JYYn edustajistovaalit käytiin syksyllä. 
Osallistuimme myös liittojemme, SONKin ja Demarinuorten, tapahtumiin. Esimer-
kiksi SONKin liittokokouksessa marraskuussa 2021 delegaatiomme koko oli kolme 
osallistujaa. 

Hallitus kokousti kahdesti, järjestäytymiskokouksessaan 3.2. hybridinä sekä syys-
kokouksessa 9.12. Molemmat kokoukset järjestettiin JTY:n B-salissa. Hallitus lähti 
tietoisesti kevyemmin eväin ja panostuksin liikenteeseen, johtuen puheenjohtajan 
asuinpaikasta pääkaupunkiseudulla sekä vallitsevasta pandemiatilanteesta ja kun-
nallisvaaleista. Puheenjohtaja Pottonen toimi myös oman opiskelijakuntansa HU-
MAKOn hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021. Tavoitteet olivat kuitenkin kun-
nianhimoisia jo ensimmäisessä kokouksessa. Alla kokouksessa nimetyt tavoitteet:

- JYYn edarivaaleihin 30 ehdokasta, joista kolme edustajistoon.

- JAMKoon ja HUMAKOn edustajistovaaleihin oma lista sekä 1 edaattori.

- Instagram-seuraajien määrä 400:aan

- 10 uutta jäsentä mukaan toimintaan

- Jyväskylän kaupunginvaltuustoon kolme nuorta valtuutettua ja varavaltuutettua

JYVÄSKYLÄN SOSIALIDEMOKRAATTISET 
NUORET JA OPISKELIJAT JSDN



Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2021                                                                                                         25

- Kannanotto kerran kuukaudessa

Tavoitteista toteutuivat Instagram-seuraajien määrä. Toimintaan tuli uusia jäseniä 
paljon. Esimerkiksi vuodelle 2022 hallitus uudistui viidellä uudella jäsenellä. Lisäk-
si 23.12.2021 päättyi ehdolleasettuminen hyvinvointialuevaaleissa, joihin saimme 
sosialidemokraattien listalle yhdeksän alle 30-vuotiasta ehdokasta sekä yhden yli 
30-vuotiaan korkeakouluopiskelijan. Keski-Suomen SDPn lista oli määrällisesti eni-
ten nuoria kerännyt lista puolueellamme. 

JYYn edustajistovaalien yhteydessä järjestimme standi-tapahtuman Riitta Mäkisen 
sekä Piritta Rantasen kanssa Yliopiston kirjaston edessä. Listallamme oli 8 ehdokas-
ta. Lista sai yhteensä 113 ääntä ja yhden edaattorin Siiri Muhosen, jonka varoina 
toimivat Aleksi Murtojärvi ja Sinna Norola. Koko listamme toimii varaedaattoreina, 
sillä ehdolle asettui vähemmän henkilöitä kuin varapaikkoja olisi jaossa. Ammatti-
korkeakoulujen opiskelijakunnissa ei ollut omia listoja. Järjestimme useamman kou-
lutuksen ehdokkaillemme sekä yhtenäisen ulkoasun, erityisesti hallituksen jäsenen 
Aleksi Murtojärven avustukselle. 

Siiri Muhonen valittiin lisäksi JYYn hallitukseen vuodelle 2022 vastuualueinaan Kan-
sainväliset asiat ja kansainvälinen tutorointi. 

Syyskokouksessa valittiin uudeksi hallitukseksi vuodelle 2022 seuraava kokoonpa-
no:

Lassi Hakonen  puheenjohtaja 

Aleksi Murtojärvi varapuheenjohtaja

Siiri Muhonen 
Niko Kanervo 
Lauri Piirainen 
Emma Pesonen 
Sinna Norola 
Eetu Rahkonen 
Tracy Mantan 
Aleksi Murtojärvi

Topi Kytölehto Varalla  
Taavi Kittilä Varalla

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin käyttötalousohjesääntö, talousarvio ja toiminta-
suunnitelma.
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Kuoro aloitti koronan vuoksi poikkeuksellisen toimintansa 19.tammikuuta harjoi-
tellen Aalto- ja B-salissa, kevätkaudella kolme ja syyskaudella kahdeksan kertaa.  
Altoilla oli erikseen kaksi lisäharjoituskertaa. Laulajia oli vuoden aikana 16. Kuoroa 
johti Küllike Vaatmann ja konserteissa säestäjä Natalia Talman.

30. elokuuta toimikunta kokoontui kuoronjohtajan kotona suunnittelemaan loppu-
vuoden ohjelmaa.

Syyskokous 4.marraskuuta päätettiin, että pidetään yksi kokous vuodessa jolloin 
valitaan toimikunta.

Toinen päivä lokakuuta oli ETKOT musiikkipäivät/musiikkiviikko. 

Saimme Tallinnasta Viimsin sekakuoron vieraaksi ja kahden kuoron voimin lauloim-
me kirkkopuistossa, toisten kuorojen joukossa.

Seuraavana päivänä tapaaminen Viimsin sekakuoronkuoron kanssa Aalto-salissa, 
jossa vietettiin yhteinen iltapäivä, laulaen ja muistellen.

Marraskuussa oli kolmen kuoron yhteiskonsertti nimeltään ”Negrospirituaalien ja 
joululaulujen” konsertti. Laulajia oli Puulan Seutuopiston kuorot:

JOUTSAN NAISKUORO

KANGASNIEMEN MIESLAULAJAT

NIEMETTÄRET ja

AALLON LAULAJAT, Jyväskylästä.

Ensimmäinen konsertit pidettiin 28. marraskuuta Joutsan kirkossa, kolmas joulu-
kuuta Kangasniemen kirkossa ja kahdeksas joulukuuta Aalto-salissa Jyväskylässä.
Kuoroja johti Küllike Vaatmann ja säesti Natalia Talman.

Kirkkoihin oli kokoontunut hyvä joukko maskikasvoisia kuulijoita.

Konsertti alkoi yhteislaululla, jokainen kuoro lauloi neljä laulua ja kuoron vaihtuessa 
oli yhteislaulu. Konsertissa oli 25 laulua, joista 6 yhteislaulua.

Jyväskylän konsertin päätteeksi pidettiin kuorojen yhteinen pikkujoulu Aalto-salissa, 
jouluaterian, ohjelman ja laulun merkeissä. Pikkujoulu päätti kuoron laulukauden.

KULTTUURITOIMINTA
JTY:N SEKAKUORO AALLON LAULAJAT
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Yleistä

Vuosi 2021 oli Kajastuksen juhlavuosi orkesterin täyttäessä 130 v. Toimintaa edelleen 
varjosti koronaepidemian tuomat toiminnan ja yleisötilaisuuksien rajoitukset, minkä 
vuoksi yleisötilaisuuksia ei juurikaan ollut.

Soittokunnan kapellimestarina on toiminut Raimo Ovaska. Toimikunnan puheen-
johtajana toimi Sauli Lahikainen, varapuheenjohtajana kapellimestari Raimo Ovaska, 
sihteerinä/rahastonhoitajana Antti Penttinen ja jäsenenä Hannu Saikkonen. Toimi-
kunta kokoontui 3 kertaa. Soittokunnan yleisiä kokouksia pidettiin kolme.

Kevään soitantokausi alkoi 19.1.2021. Harjoituksia pidettiin 17 ja niihin osallistui rajoi-
tusten sallima soittajamäärä (10). Vain 4 harjoituskertaa jouduttiin perumaan. Kevät-
kaudella toteutettiin Työväen Sivistysliiton (TSL) tukema Pienen puhallinorkesterin pe-
ruskurssi 19.1.-8.6.2021, johon saatiin apuraha. Kevään soitantokausi päättyi 8.6.2021.

Syksyn soitantokausi alkoi 3.8.2021 ja jo syyskuussa orkesteri harjoitteli 16 soittajan 
täydellä kokoonpanolla. Keskeisiä tavoitteita on ollut kurssi Pienen puhallinorkesterin 
intonaation, balanssin ja rytmiikan kehittäminen 7.9.-7.12.2021, johon on haettu TSL:n 
apurahaa, 130-vuotiskonsertin järjestäminen ja Veteraanien Kulttuuritapahtumaan 
osallistuminen. Harjoituksia kertyi syksyn aikana 21. Syksyn soitantokausi päättyi 
14.12.2021.

Esiintymiset syyskaudella

1. Rintamaveteraanien liiton vuosikokous Laukaan Peurungassa 30.10.2021, mukana 
15 soittajaa.

2. Osallistuminen Matti Pirttisen muistotilaisuuteen 8.10.2021 soittoesityksin.

3. Kajastuksen 130-vuotiskonsertti 
A-salissa 7.11.2021. Soittajia konser-
tissa oli 16, solisteina Jukka Hämä-
läinen ja Ainoleena Laitinen. Yleisöä 
oli läsnä noin 200. Konserttia ennen 
sanomalehti Keskisuomalainen jul-
kaisi Kajastuksesta Mikko Lundellin 
artikkelin ”Vappumarssin konkarit”  
7.11.2021, s. 30. 

JTY:N SOITTOKUNTA KAJASTUS

Soittokunnan juhlakonsertti 
täytti Aalto-salin.
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4. Veteraanien Kulttuurikatselmus Kotkassa 20.–21.11.2021, jossa Kajastus soitti sekä 
katselmuksessa että loppukatselmuksessa. Tapahtumassa Kajastuksen vahvuus oli 
15 soittajaa.

130-vuotiskonsertissa jaettiin seuraavat Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM) an-
siomerkit: johtajamerkki Raimo Ovaskalle, harrastajamerkit Eero Väänäselle ja Kyösti 
Siikaselle.

Kehittäminen ja toteutuminen

Nuotiston järjestämistä jatkettiin mm. arkistoimalla ja luetteloimalla Äänekosken Työ-
väensoittokunnan  nuotistoa. Uusia sovituksia hankittiin Jukka Viitasaarelta ja Timo 
Hytöseltä.

Soittajat vuoden 2021 aikana

Uutena lyömäsoittajana aloitti 31.8.2021 Ahti Linjama.

Raimo Ovaska kapellimestari/tenoritorvi/pasuuna

Auvo Matilainen trumpetti

Yrjö Tuominen trumpetti

Keijo Rantanen käyrätorvi

Hannu Saikkonen baritonitorvi

Juhani Saikkonen alttotorvi

Matti Korhonen pasuuna

Markus Viklund pasuuna

Eero Tupala tuuba

Leena Palevaara huilu/piccolo

Antti Penttinen klarinetti

Olli Ruokolainen klarinetti/bassoklarinetti

Kyösti Siikanen klarinetti

Erkki Kosola alttosaksofoni

Niilo Frilander tenorisaksofoni

Eero Väänänen tenorisaksofoni

Sauli Lahikainen baritonisaksofoni

Ahti Linjama lyömäsoittimet
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Työväen Sivistysliiton tukemat kaksi kurssia toteutettiin.

In memorian

Kajastuksen pitkäaikainen tuuban soittaja Matti Pirttinen (s. 1943) kuoli syyskuussa 
2021 vaikeaan sairauteen. Matti Pirttinen toimi myös Kajastuksen puheenjohtajana 
vuodet 1980 – 2020.

Yhdistyksen omistamissa Jyväskylän keskustassa sijaitsevissa kiinteistöissä (Kauppaka-
tu 30 ja Aalto-sali) suoritettiin toimintavuoden aikana normaaleja kunnossapitotoimia 
ja ylläpitokorjauksia. Merkittävin yksittäinen korjaus kiinteistöissä toteutettiin elo-syys-
kuun vaihteessa kun kiinteistön veden tonttijohto rikkoutui.

KIINTEISTÖT

Tonttijohdon korjausta 
kävelykadulla.
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Vuokraustoiminta  

Lähes kaikki kiinteistöjen vuokrattavat liike- ja toimistotilat olivat vuokrattuina. Väinön-
katu 7 asuinhuoneistojen vuokrauksessa päästiin 92 %:n täyttöasteeseen (2020 83,4 
%). Vuokrausasteeseen vaikutti edelleen vaikea koronatilanne, merkittävästi kiristynyt 
vuokraustilanne Jyväskylän keskusta-alueella sekä huoneistoihin tehdyt remontit. Ke-
sän jälkeen tilanne parani selvästi opiskelijoiden palatessa kaupunkiin.

Yhdistyksen omissa kiinteistöissä vuokralaisina olivat seuraavat yritykset ja yh-
teisöt:

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. Koronatilanne vaikutti edelleen mer-
kittävästi myös vuokralaisten toimintaan vaikeuttaen vuokralaisten taloudellista tilan-
netta. Useiden vuokralaisten kanssa tehtiin tapauskohtaisesti erilaisia järjestelyjä liittyen 
vuokran määrään sekä vuokranmaksuun.

Lisäksi talolla toimivat vakituisesti Jyväskylän Sos. dem. Kunnallisjärjestö ry ja Keski-Suo-
men Nuoret Kotkat piirijärjestö ry.

Yhdistyksen omistaman Aalto-salin vuokraustoiminta oli täysin pysähdyksissä syyskuu-
hun saakka. Koronatilanteen helpottaessa salin vuokraustoiminta palautui lähes nor-
maalille tasolleen ja pikkujoulukauden varaustilanne jopa erinomainen.

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.

JTY:n Kauppakatu 30 kiinteistön katolla sijaitseva aurinkovoimala saavutti tuotannos-
saan vuonna 2021 15,47 mwh tason (2020 17,27 mwh). Kaikkiaan voimala on käyttöön-
ottonsa jälkeen tuottanut täysin päästötöntä sähköä 79,58 mwh.
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Yhdistys omistaa kokonaan Asunto Oy Jyväskylän Väinönkatu 7:n osakekannan. Yhtiöllä 
on yhdistykseltä vuokratulla työväentalon tontilla asuin- ja liikekerrostalo. Yhtiön liike-
tiloissa vuokralaisina ovat olleet Levykauppa Äx, Senaatti Kiinteistöt (28.2.saakka) sekä 
Parturi-Kampaamo Teos.

Yhteensä 8 asuinhuoneistossa toteutettiin vuoden aikana täydellinen kylpyhuone-, wc- 
ja saunatilojen remontti.

Yhtiön hallitukseen ovat vuoden 2021 aikana kuuluneet puheenjohtajana Kimmo Ojala 
ja jäseninä Juha Hjelt sekä Veijo Koskinen. Yhtiön isännöitsijänä on toiminut Anu Hei-
mala Noste Isännöinti Oy:stä. Asuinhuoneistojen vuokrauksesta on vastannut OP Koti. 
Yhtiö ostaa huoltomiespalvelut yhdistykseltä.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Jukka Sorjonen KHT.

Koivupuiston asuinhuoneistoista ei myyty vuoden aikana yhtään. Vuoden lopus-
sa kaikki 14 huoneistoa ovat olleet vuokrattuina. Kiinteistön liikehuoneisto on ollut 
vuokrattuna koko vuoden Metsä Group Oy:lle. Huoneistojen vuokranvälitystä hoi-
taa Realia asuntovuokraus.

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 vuokralaisena on 
ollut koko vuoden vakuutusyhtiö Pohjantähti monivuotisella vuokrasopimuksella.

Yhdistyksen omistama 49 % osuus Säynätsalon Juurikkasaaresta myytiin huhti-
kuussa Säynätsalon Työväenyhdistys ry:lle.

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 VÄINÖNKATU 7

ASUNTO OY JYVÄSKYLÄN KOIVUPUISTO

MUUT HUONEISTOT JA KIINTEISTÖT

VAKUUTUKSET
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