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1. Yleistä 

Vuoden 2015 huhtikuussa järjestetään eduskuntavaalit. Alkuvuoden aikana 

yhdistyksen sekä toiminnalliset että taloudelliset resurssit keskitetään edus-

kuntavaalien vaalityöhön sekä yhdistyksen asettamien ehdokkaiden vaali-

työn tukemiseen. Yhdistys osallistuu keskeisenä toimijana vaalityön toteut-

tamiseen myös koko Jyväskylän sekä Keski-Suomen vaalipiirin alueella. 

Nykyisten kannatuslukujen valossa edes kahden kansanedustajan sälyttämi-

nen Keski-Suomesta ei ole helppo tavoite, vaan se vaatii kovaa työtä, yhdes-

sä kaikkien sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena pidämme 

kolmen kansanedustajan saamista Keski-Suomeen. Tämä vaatii kaikilta toi-

mijoilta yhdistyksen ja sosialidemokraattisen liikkeen piirissä panostusta se-

kä aktiivista osallistumista vaalityön menestyksekkääseen toteuttamiseen.  

Vaalityön ohessa jatketaan yhdistyksen toiminnassa myös aktiivista ja akti-

voivaa järjestötoimintaa ja sen edelleen kehittämistä. Jyväskylän Työvä-

enyhdistys julkistaa vuonna 2014 jäsenlähtöisesti laaditun strategiansa ’JTY 

2025’ alkuvuonna 2015. Tämä strategia ohjaa toimintaa pitkäjänteisemmin 

kuin toimintasuunnitelmat. 

Toimintavuoden aikana aloitetaan yhdistyksen lähestyvään 130-

vuotisjuhlavuoteen 2018 valmistautuminen nimeämällä historiatoimikunta 

valmistelemaan yhdistyksen viimeisintä 50 toimintavuotta käsittelevän kat-

tavan historiateoksen tekemistä. 

2. Kokoustoiminta 

Vuosikokous ja syyskokous 
Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Näissä ko-

kouksissa käsitellään yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat sekä johtokun-

nan mahdollisesti kokouksille käsiteltäviksi päättämät asiat. 

Muut kokoukset 
Yhdistyksen yleisiä kokouksia pidetään tarpeen mukaan silloin, kun esillä on 

asioita, jotka sääntöjen mukaan on päätettävä yhdistyksen yleisessä kokouk-

sessa tai, kun muuten katsotaan, että asian tärkeys edellyttää yleisen koko-

uksen koolle kutsumista. 

Jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötilaisuudet 
Yhdistyksen varsinaisen kokoustoiminnan lisäksi pyritään järjestämään noin 

kerran kuukaudessa erilaisia tilaisuuksia, joissa käsitellään kunnallispoliitti-

sia, valtakunnallisia, EU-asioihin liittyviä ja kansainvälisiä kysymyksiä asian-

tuntevien alustajien johdattamana. Järjestettävät tilaisuudet tullaan mah-

dollisimman usein järjestämään kaikille avoimina yleisötilaisuuksina. 
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Johtokunta ja toimikunnat 
Yhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuu-

kaudessa. Säännöllisten kokousten ohessa järjestetään vapaamuotoisempaa 

toiminnan kehittämiseen tähtäävää toimintaa sekä erilaisia yhteistyötapaa-

misia eri tahojen kuten muiden työväenyhdistysten sekä kansalaisjärjestöjen 

kanssa. 

Johtokunta nimeää avukseen tarpeelliseksi katsomansa toimikun-

nat/työryhmät suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdistyksen toiminnan eri 

osa-alueita sekä nimeää joukostaan toimintavuoden alussa yhdistyksen toi-

minnan eri osa-alueille vastuuhenkilöt. 

3. Jäsenistö 

Jäsenhuolto 

Jäsenhuolto käsittää yhdistyksen toiminnan olemassa olevien jäsenten yh-

teiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi sekä aktivoimiseksi mukaan toi-

mintaan, uusien jäsenten hankkimiseksi, jäsenmaksunsa laiminlyöneiden 

osuuden vähentämiseksi tehtävän työn sekä yhdistyksen osallistumisen jä-

sentensä elämän merkkipaaluihin.  

Jäsenhankintaan pyritään löytämään uusia toimintatapoja, joilla pyritään 

madaltamaan kansalaisten kynnystä liittyä mukaan sosialidemokraattiseen 

kansanliikkeeseen yhdistyksen kautta. 

 

Yhdistyksen uudet jäsenet toivotetaan tervetulleiksi mukaan toimintaan 

kutsumalla heidät tapaamaan yhdistyksen toimijoita sekä toimittamalla heil-

le erilaista yhdistystä sekä puoluetta esittelevää materiaalia. 

Sos.dem puolueen internetpohjaista jäsenrekisterisovellusta ja sen tarjo-

amia ominaisuuksia pyritään huomioimaan ja hyödyntämään toiminnassa en-

tistä aktiivisemmin. 

Vapaajäsenet ja yhdistyksen veteraanijäsenet 

Yhdistyksen kevätkokouksessa luovutetaan yhdistyksen ansiomerkki niille jä-

senille, jotka ovat kuuluneet Jyväskylän Työväenyhdistykseen vähintään 30 

vuoden ajan. 

Joulun aikaan muistetaan yhdistyksen 70 vuotta täyttäneitä vapaajäseniä 

yhdistyksen toimesta joulukukalla. 

Sos.dem puolueen vapaajäsenyys myönnetään 30 vuotta puolueen jäseninä 

olleille, 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Vapaajäsenkortit toimitetaan suo-

raan vapaajäsenyyden ansainneille puoluetoimiston toimesta. Uudet vapaa-

jäsenet huomioidaan yhdistyksen kevätkokouksen yhteydessä. 
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4. Opinto- ja koulutustoiminta 

Yhdistyksen opinto- ja koulutustoimintaa järjestetään tarpeen mukaan luen-

to-, seminaari ja opintopiirityyppisenä toimintana. Aiheina vaihtelevat jär-

jestö- ja puoluetoiminnan kehittäminen, sekä poliittiset teemat paikallisista 

kansainvälisiin. Yhdistyksen opinto- ja koulutustoiminnan keskeisinä yhteis-

työkumppaneina ovat kunnallisjärjestö, puolueen piirijärjestö sekä TSL. 

Koulutustarjontaa pyritään aktiivisesti saattamaan jäsenistön tietoon. Kou-

lutustoiminnan toteuttamisessa pyritään entistä voimakkaammin yhteistyö-

hön kaikkien kaupungin puolueosastojen kanssa. 

5. Tiedotustoiminta 

JTY tiedottaa 

Yhdistyksen oma koko jäsenistölle postitse toimitettava jäsenlehti ”JTY tie-

dottaa” julkaistaan vuoden aikana 6 kertaa. Lehdessä jäsenistölle tiedote-

taan ennen kaikkea yhdistyksen omasta toiminnasta ja omista tapahtumista. 

Myös yhdistyksen keskeisimpien yhteistyökumppanien kuten Jyväskylän 

Sos.dem kunnallisjärjestön sekä SDP:n Keski-Suomen piirin toiminnasta tie-

dotetaan jäsenistölle tarvittaessa lehdessä. Jäsenlehden uudistaminen on 

aloitettu vuonna 2014 ja toimintavuoden aikana jäsenlehti ilmestyy uudis-

tettuna. Tiedotustoiminnassa huomioidaan myös lakkautetun Keski-Suomen 

Viikon jättämä aukko koko demarikentän tiedonvälityksessä. 

Muut lehdet ja julkaisut 
Yhdistyksen oma Työn Voima lehti julkaistaan eduskuntavaalien alla erillise-

nä vaalilehtenä. Lehti jaetaan jokaiseen talouteen Jyväskylässä.  

Toiminnasta ja tapahtumista tullaan aina tarvittaessa tiedottamaan sanoma-

lehti Keskisuomalaisessa, Suur-Jyväskylän lehdessä sekä erilaisissa kaupun-

ginosajulkaisuissa. 

Sähköinen viestintä 

Olennaisena osana modernia yhdistys- ja puoluetoimintaa yhdistyksen vies-

tinnässä hyödynnetään nykyaikaisia tietoliikenneratkaisuja. Yhdistyksen ko-

tisivu www.jty.fi tarjoaa jäsenille sekä muille yhdistyksestä ja sen toimin-

nasta kiinnostuneille ajantasaisen kanavan saada tietoa yhdistyksestä sekä 

sen toiminnoista ja tapahtumista. Kotisivujen toiminnallisuutta ja vuorovai-

kutteisuutta kehitetään. Yhdistys hyödyntää tiedonvälityksessään jäsenre-

kisterin ryhmäsähköpostitoimintoa edelleen ja lisäksi välineenä käytetään 

myös tekstiviesti tiedottamista. 

Muu viestintä 

Muina viestinnän välineinä tullaan hyödyntämään tarvittaessa jäsenkirjeitä 

sekä paikallisia radio- ja tv-kanavia. 
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6. Vaalitoiminta 

 
Eduskuntavaalit 
Vuoden 2015 vaalitoiminta huipentuu huhtikuussa järjestettäviin eduskunta-
vaaleihin. Vaalipäivä on sunnuntai 19.4. ja ennakkoäänestys tapahtuu 8.-
14.4. Yhdistys tukee omien, yhdistyksen toimesta ehdolle asetettujen eh-
dokkaiden vaalityötä merkittävästi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti 
sekä on mukana sosialidemokraattien vaalityössä niin paikallisesti Jyväsky-
lässä kuin koko Keski-Suomen vaalipiirin alueella. 
 
 

Kunnallisvaalit 
Loppuvuonna 2015 aloitetaan aktiivinen ehdokashankinta sekä valmistautu-

minen seuraaviin kunnallisvaaleihin, jotka pidetään joka 2016 vuoden lopus-

sa tai 2017 vuoden alkupuolella. 

7. Vapaa-ajan toiminta 

Toimintavuoden 2015 aikana tullaan järjestämään useita erilaisia tilaisuuk-

sia ja tapahtumia. Varsinaisten poliittisten tapahtumien lisäksi järjestetään 

runsaasti erilaisia vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia kulttuurin, politiikan 

sekä liikunnan saralla.  

Näiden lisäksi vuoden aikana toteutetaan myös muita tarpeellisiksi katsottu-

ja tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään mahdollisimman laajassa ja tiiviissä 

yhteistyössä muiden paikallisten puolueosastojen ja vuonna 2014 uudelleen 

toimintaan herätetyn TSL:n Jyväskylän seudun opintojärjestön kanssa 

8.  Yhteistyö 

Toimintavuoden 2015 aikana etsitään ja löydetään ennakkoluulottomasti uu-

sia ja toimivia yhteistyön muotoja eri kansalaisjärjestöjen kuten ammatti-

yhdistysliikkeen, urheiluseurojen, asukasyhdistysten sekä muiden yhteiskun-

nallisten toimijoiden kanssa. 

SDP:n Keski-Suomen piiri ry, Jyväskylän Sosialidemokraattinen kunnallisjär-

jestö ry sekä Jyväskylän alueen muut työväenyhdistykset ovat keskeisiä yh-

teistyötahoja paikallisen sosialidemokraattisen toiminnan edistämisessä. 

Edelleen myös yhteyksiä Jyväskylän ulkopuolisiin sosialidemokraattisiin toi-

mijoihin pyritään kehittämään. 

9. Monikulttuurinen ja kansainvälinen toiminta 

Yhdistyksen toiminnassa pyritään toimintavuoden aikana huomioimaan myös 

Jyväskylän alueella asuvat ulkomaalaissyntyiset henkilöt. Monikulttuurinen 
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toiminta pyritään ottamaan luontevaksi osaksi yhdistyksen muuta toimintaa 

ja yhteistyösuhteita eri ulkomaalaisryhmiin pyritään syventämään. Yhdistyk-

sen toiminnassa jo mukana olevien henkilöiden kontaktit ja yhteydet 

pyritään hyödyntämään tässä toiminnassa mahdollisimman kattavasti. 

Suomen Sos.Dem. Työväentalojen liiton toiminnan kautta osallistutaan poh-

joismaiseen työväentalotoimintaan. Yhdistyksen edustajat osallistuvat liiton 

kautta muissa pohjoismaissa vuoden aikana mahdollisesti tapahtuvaan poh-

joismaiseen työväentaloyhteistyöhön. 

10. Edustukset 

Yhdistyksen joulukuussa pidettävässä kuukausikokouksessa valitaan yhdistyk-

sen edustajat kaikkien niiden yhdistysten ja järjestöjen, joiden jäsen yhdis-

tys on kokouksiin sekä kaikkien niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin, joista JTY 

omistaa osakkeita. 

 

11. Talous 

 
Yhdistyksen taloudellinen toiminta keskittyy myös toimintavuoden 2015 ai-
kana kiinteistöliiketoimintaan. Asuin-, toimisto- ja liikehuoneistojen vuok-
raustoiminnalla turvataan yhdistyksen varsinaiselle toiminnalle vankka ta-
loudellinen pohja. 
Yhdistyksen omistamissa kiinteistöissä toteutetaan tarpeen mukaan erilaisia 
remontteja sekä korjaustöitä huomioiden mm. vuokralaisten toiveet. 
 
As.Oy Jyväskylän Väinönkatu 7 huoneistojen käytännön vuokraustoiminnasta 
vastaa Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus. 
 
Aalto-salin markkinointia tehostetaan ja salin tunnettuutta paikallisesti ja 
kansallisesti merkittävänä kokoontumistilana parannetaan. 
 
Merkittävänä keskusta-alueen kiinteistönomistajana yhdistys on mukana 
tuomassa oman panoksensa koko kaupunkikeskustan elävöittämiseen ja eri-
laisiin kehityshankkeisiin. 
 
 

12. Veteraanikerho Wanhat toverit 

 
Wanhat Toverit järjestää keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista ja 
kutsuu alustajiksi asiantuntijoita eri elämän alueilta. Kerhon toimintaa pyri-
tään avaamaan myös laajemman kuulijakunnan tietoisuuteen ja kehittä-



9 
 

mään siitä koko yhdistyksen yhteinen keskustelun ylläpitäjä mm. kutsumalla 
mukaan kerhon kokouksiin kaiken ikäisiä yhdistyksen jäseniä. 
Wanhat toverit kokoontuu joka kuukauden toinen tiistai klo 14.00 B-salissa. 
 

13.  Liikuntakerho 

 
Yhdistyksen liikuntakerho järjestää elokuussa perinteisen JTY Golf tapahtu-
man Sippulanniemessä. Kutsukilpailua pyritään edelleen kehittämään ja 
saamaan se laajemman yleisön tietoisuuteen. Kerhon toimintaan pyritään 
saamaan mukaan uusia aktiivisia tekijöitä ja löytämään myös uusia houkut-
televia lajeja kerhon tarjontaa laajentamaan. 
 

14. Aallon Laulajat 

Kuoro jatkaa toimintaansa torstaisin harjoituksilla Aalto- tai B-salilla klo 
17.00 
 
Aallon Laulajat kokoontuu harjoituksiin klo 17.00 ja Aksentti myöhemmin. 
Tarvittaessa ylimääräisillä harjoituksilla. 
 
24.1 Yhteiskonsertti Aalto-sali 
 
8.2 Yhteiskonsertti Kangasniemi-sali 
 

Kevään aikana 1-2 työväenlaulukonserttia / yhteislauluja. 
Ajankohta vielä avoin. 

 
  Aksentin 20-vuotiskonsertti. 
 
1.5 Vappu, Aalto-sali 
 
10.5 Äitienpäivä, Aalto-sali 
 
 
Syyskauden konsertit / esiintymiset tarkentuu myöhemmin. 
 
 Kuoron pikkujoulu 
 
 Hyvänmielen puurojuhla Aalto-sali. 
 
 

15. Soittokunta Kajastus 

Soittokunnan toimintaa jatketaan perinteisenä puhallinmusiikin orkesterina. 
soittokunta harjoittelee säännöllisesti Työväentalon Aalto-salissa tai B-
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salissa tiistaina klo 17.00-20.00. Harjoituksissa valmistetaan ohjelmistoa 
esiintymisiin. Hankitaan tarvittavat nuotit ja niihin jokaiselle soittajalle so-
pivat sovitukset. Selvitetään nuorisotyöllistettävän palkkaamista. Tehtävä 
on nuotiston järjestäminen ja arkistointi. Soittimia ostetaan tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan. Vanhoja soittimia hoidetaan hyvin ja korjataan 
tarpeiden mukaan.  
 
Kajastus-seitsikko jatkaa toimintaansa B-salin musiikkihuoneella. Seitsikko 
toimii soittokunnan pienryhmänä. 
 
Kevät- ja syyskonsertit järjestetään Aalto-salissa. Kevätkonsertti järjeste-
tään mahdollisesti yhdessä Äänekosken Työväensoittajien kanssa. Ennen 
konsertteja pidetään tarvittaessa viikonloppuharjoitukset. Perinteisesti 
esiinnytään yhdistyksen tilaisuuksissa, vappuaattona, Vappuna JTY:n vappu-
juhlassa, SAK:n Jyväskylän ammatillisen paikallisjärjestön (JAP) vappukul-
kueessa ja vappujuhlassa Lounaispuistossa. Esiinnytään veteraanitaloissa 
Kypärämäessä ja Telkänpesässä. Lisäksi esiinnytään vanhainkodeissa, palve-
lutaloissa ja Viitakodissa. Näissä esiintyjänä voi olla myös soittokunnan pie-
nempi kokoonpano, pienryhmä. 
 
Soittokunta tekee syksyllä retken 26.9.2015 STM:n Turun piirijärjestön 95-
vuotisjuhlaan. 
 
Soittokunnan hyvä kehitys puhallinmusiikkia esittävänä orkesterina jatkuu. 
Yhteistyötä muiden musiikkiryhmien ja Työväenteatterin kanssa jatketaan. 
Uudet soittotaitoiset soittajat, etenkin nuoret, ovat tervetulleita jatkamaan 
soittokunnan yli 120-vuotisia perinteitä. 
 

16. JTY:n Naiset 

Naiset osallistuvat alkuvuodesta aktiivisesti eduskuntavaalityöhön yhteis-
työssä sosialidemokraattisten toimijoiden kanssa. Naisten toimintaa kehite-
tään etsimällä uusia toimintamuotoja, joilla saadaan toimintaamme mukaan 
uusia toimijoita. Toimintaa tiivistetään yhdistyksen ja sen jaostojen kesken.  
 

Tapahtumat ja tilaisuudet 
Järjestetään perinteinen Naistenpäivän tapahtuma maaliskuussa ja yhdessä 
Nuorten Kotkien kanssa lastenjuhla syksyllä. Järjestetään vuoden aikana ti-
laisuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Osallistutaan Keski-Suomen 
Demarinaisten ja Nytkiksen järjestämiin tilaisuuksiin. 
 

Kokoukset 
Kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Muita ko-
kouksia pidetään valitun työryhmän esityksestä tarvittaessa. Kokouksien yh-
teydessä keskustellaan alustajan johdolla ajankohtaisista teemoista. Koko-
uksia voidaan järjestää myös tutustumiskäyntien yhteydessä. 
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Retket ja juhlat  
Naisjaoston päivän kesäretki järjestetään kulttuurikohteeseen. Osallistutaan 
yhteistyössä oman yhdistyksen toimijoiden kanssa äitienpäiväjuhlan, vappu-
juhlan ja Hyvän mielen puurojuhlan järjestämiseen. 
 

Kerhotoiminta 
Kokkikerho jatkaa toimintaansa B-salilla. Kokkikerhoon pyydetään vieraili-
joita kertomaan ajankohtaisista asioista, joista ruokailun lomassa keskustel-
laan. Maahanmuuttajien kokkikerho jatkaa yhteistyössä Työttömien yhdis-
tyksen kanssa, jos kysyntää toiminnalle löytyy. Muita kerhoja järjestetään 
jäsenten toivomusten mukaan. 
 
 

17. Jyväskylän sosialidemokraattiset nuoret ja 
opiskelijat (JSDN) 

 
 
 

Yleistä 
Jyväskylän Sosialidemokraattisten Nuorten ja Opiskelijoiden (JSDN) tavoit-
teena on kehittää ja ylläpitää mielekästä toimintaympäristöä arvomaailmal-
taan sosialidemokraattisesti suuntautuneille nuorille ja opiskelijoille. Py-
rimme tarjoamaan mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja 
osallistumiseen. Haluamme myös auttaa jäseniämme tiedollisten ja taidol-
listen valmiuksien kehittämisessä. Oleellinen osa toimintaamme on kontak-
tien luominen valtakunnan tasolla muihin sosialidemokraattisiin nuoriin (So-
sialidemokraattiset nuoret ry, myöhemmin Demarinuoret) ja opiskelijoihin 
(Sosialidemokraattiset opiskelijat SONK ry, myöhemmin SONK) yhteistä 
hauskanpitoa unohtamatta. 
 
Vuoden 2015 merkittävimpiä asioita JSDN:n toiminnassa tulevat olemaan 
huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit. Niihin valmistaudutaan heti vuoden 
vaihteessa ja keväällä kampanjoiden. Myös JYY:ssa syksyllä pidettävät edus-
tajistovaalit on JSDN:lle jälleen tärkeä koitos. Pyrimme siihen, että saamme 
edelleen nostettua paikkamääräämme edustajistossa. Loppuvuodesta on 
SONK liittokokous, jossa JSDN tuo jälleen esiin omia tavoitteitaan. JSDN 
osallistuu Jyväskylän poliittiseen keskusteluun ja pyrkii nostamaan sosialisti-
sia arvoja esille kaupungissa.  
 

Koulutus-, kurssi- ja poliittinen toiminta 
Vuoden alussa järjestetään koulutus johtokunnalle yhteistyössä Länsi-
Suomen piirin kanssa ja suunnitellaan tulevan vuoden aikataulu. Lisäksi JSDN 
järjestää jäsenistölleen koulutusta, joka valmentaa järjestölliseen ja poliit-
tiseen toimintaan. 
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JSDN:n jäsenistö osallistuu aktiivisesti sekä Sosialidemokraattisten Opiskeli-
joiden että Demarinuorten toimintaan. Mahdollisuuksien mukaan jäsenistö 
osallistuu myös edellisten työryhmä- ja sekä koulutustilaisuuksiin, seminaa-
reihin ja muihin tapahtumiin,  kuten edellisinäkin vuosina.  
Kannustamme toimijoitamme osallistumaan myös yhteistyöjärjestöjemme 
kursseille sekä muihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Koulutustoiminnalla lisä-
tään jäsenistön tietoisuutta sosialidemokraattisen järjestökentän rakentees-
ta ja mahdollisuuksista keskittyen erityisesti uusiin jäseniin.  
JSDN:n jäsenet osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa 
sanomalehtien yleisönosastojen, kattojärjestöjemme jäsenlehtien Lipun ja 
Debatin sekä JTY:n jäsenlehden sekä Jylkkärin kautta. Meillä on myös omat 
edustajamme SONK:n ja Demarinuorten liittohallituksissa, sekä paikallisella 
tasolla Jyväskylän kaupungin sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 
luottamustehtävissä. Pidämme yllä tiivistä ja vuorovaikutteista suhdetta 
puolueen sisällä eri päätöksenteon tasoilla. Näkyvyyttä pyrimme lisäämään 
erityisesti AMK ja ammattikoulussa opiskelevien keskuudessa vaikuttamalla 
opiskelijakunnan keskuudessa.    
Lähetämme delegaation SONK:n liittokokoukseen, jossa pyrimme saamaan 
edustuksen liittojohdossa.  
Olemme vahvasti mukana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa 
läpi vuoden.  
 

Leiri-, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta 
JSDN järjestää omaa kulttuuritoimintaa esimerkiksi elokuvailtojen, Työväen 
Tuopin ja lukupiirien muodossa. Lisäksi tuemme jäsentemme osallistumista 
SONK:n ja Demarinuorten talvi- ja kesätapahtumiin. Myös yhteiset teatteri- 
ja konsertti-illat ovat suotavia, kuten myös urheilullinen toiminta. 
JSDN osallistuu jälleen vappumarssiin ja järjestää loppuvuodesta pikkujou-
lut. Joulukuulle olisi mielekästä järjestää jäsenistölle  seminaariviikonloppu. 
Kyseessä voisi olla esimerkiksi yhteinen matka Helsinkiin ministeriö vierailul-
le. 
 

Vaalit ja projektit 
Pyrimme nostamaan esille tempausten avulla yhteiskunnallisia epäkohtia 
esimerkiksi osallistumalla paikallisesti tasa-arvon päivään ja valtakunnalli-
seen Asunnottomien Yö-tapahtumaan. 
JSDN osallistuu JYYn ja Jamkon järjestömessuille sekä muille mahdollisesti 
järjestettäville messuille mahdollisuuksien mukaan. Myös toisen asteen 
opiskelijoiden tavoittaminen on yhä vuonna 2015 yksi JSDN vaikuttamisen 
kohteista. 
JSDN:n alkuvuoden toiminnassa tähtäämme jäsenrekrytointiin ja aktivoin-
tiin, toiminnan kehittämiseen sekä eduskuntavaalikampanjointiin yhteistyös-
sä JTY:n kanssa.   
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Kansainvälinen toiminta 
JSDN:n jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan Euroopan (YES), maa-
ilman (IUSY) ja Pohjoismaiden (FNSU) sosialidemokraattisten nuorten järjes-
tämiin tapahtumiin.  
Kannustamme myös vaihtoon lähteviä jäseniämme tutustumaan paikalliseen 
sosialidemokraattisten nuorten toimintaan ja välittämään jäsenistöllemme 
Jyväskylässä kokemuksia tästä.  
 

Hallinto 
Osaston hallinnosta vastaa vuosikokouksessa valittu johtokunta.  
JSDN:n johtokunta koostuu puheenjohtajasta sekä 4-8 varsinaisesta ja 0-4 
varajäsenestä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. Lisäksi voidaan nimetä muita vastuualueita, kuten talousvastaava, 
verkkosivuvastaava, JYY-vastaava, JAMKO-vastaava ja tapahtumavastaava. 
Johtokunta laatii heti vuoden alussa toimintakalenterin, jossa on JSDN:n ja 
yhteistyöjärjestöjen vuoden tapahtumat.  
 

Tiedotus 
JSDN ilmoittaa tapahtumistaan ja toiminnastaan demut-sähköpostilistalla, 
nettisivuillaan (http://www.jsdn.fi), Jyväskylän ylioppilaslehden järjestö-
palstalla, oppilaitosten ilmoitustauluilla, kaupungin ilmoitustauluilla ja il-
maisjakelulehdissä.  
JSDN julkaisee yhdistyslehteä, Pätkätyöläistä. Lehteä jaetaan tapahtumien 
ja messujen yhteydessä sekä ”luukutustalkoissa”. Lehteen kirjoittavat yhdis-
tyksen jäsenet, sekä vieraskirjoittajat. 
 

Varainkeruu ja talous 
 
Johtokunta tekee taloudelliset päätökset, mutta puheenjohtajalla on oikeus 
tehdä pieniä päivittäishankintoja. Ostosten kuitit tulee pääsääntöisesti hy-
väksyä johtokunnan kokouksessa, mutta myös puheenjohtajan kuittauksella 
voidaan maksaa korvauksia pienistä päivittäishankinnoista kuitteja vastaan. 
Toiminnassamme pyrimme huomioimaan, että keskivertotoimija on usein 
nuori tai opiskelija, jolle korkeat jäsen- ja osallistumismaksut saattavat olla 
esteenä yhdistyksessä toimimiselle. 
JSDN hakee vuosittain avustuksia Jyväskylän kaupungilta. Pientä varainhan-
kintaa tehdään valmistamalla ja myymällä haalarimerkkejä tms. tuotteita. 
Kuluja pyritään jakamaan tekemällä yhteistyötä tapahtuma- ja koulutusjär-
jestelyiden osalta mm. muiden poliittisten nuorisojärjestöjen, kansalaisjär-
jestöjen ja TSL:n kanssa.  
Kirjanpidosta ja rahaliikenteestä vastaa Jyväskylän Työväenyhdistys.  
 
 

18. JYVÄSKYLÄN TYÖVÄENYHDISTYKSEN 
NUORET KOTKAT 
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Yleistä vuonna 2015 
Nuoret Kotkat on lasten toiminta- ja etujärjestö. Toiminta perustuu sosiali-
demokraattisiin arvoihin, joita ovat tasa-arvo, solidaarisuus, oikeudenmu-
kaisuus, kansainvälisyys ja yhteistyökykyisyys. 
 
JTY:n Nuoret Kotkat järjestää lapsille laadukasta toimintaa turvallisten ai-
kuisten ohjauksessa. Kerhot, leirit, retket sekä tapahtumat tarjoavat moni-
puolista, mielekästä ja kehittävää tekemistä sekä hyviä kaverisuhteita eri 
puolilla Jyväskylää. 
 
Toiminnan kulmakivenä on kerhotoiminta ja sen laajentaminen. Toiminta 
perustuu vapaaehtoisten ohjaajien hankintaan, kouluttamiseen, nuorten 
osallistamiseen sekä lasten kuulemiseen. Tärkeänä osana tätä työtä on myös 
KIPU -projektiin osallistuminen, jonka tavoitteena on kiusaamisen ja syrjin-
nän ennaltaehkäiseminen sekä varhainen puuttuminen. Järjestämme vuonna 
2015 aiheeseen liittyvän koulutuksen yhteistyössä Kotkaliiton ja K-S:n Nuo-
ret Kotkat Piirijärjestön kanssa. 

Kerhotoiminta 
Tärkein toimintamuoto on säännöllinen, pitkäjänteinen, turvallinen ja viri-
kerikas kerhotoiminta.  
 
Kerhot kokoontuvat viikoittain noin tunnin kerrallaan. Ohjauksesta vastaa 
aikuinen ja hänen apunaan toimivat nuoret 13- 17 -vuotiaat vertaisohjaajat. 
Kotkatoiminnassa on tärkeää lasten kuuleminen ja osallisuus. Kerhojen sisäl-
löin suunnittelevat ohjaajat yhdessä kerholaistensa kanssa, näin toiminta on 
vaihtelevaa, kehittävää sekä vastaa kerholaisten odotuksia.  
 
Säännöllisellä ja edullisella kerhotoiminnalla voimme mm. ennaltaehkäistä 
lasten syrjäytymistä. Kerholaisilta peritään 10 euron jäsenmaksu, johon si-
sältyy kerhotoiminnan lisäksi tapaturmavakuutus ja Nuoret Kotkat -lehti, jo-
ka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdellä maksulla saa osallistua kaikkiin 
järjestämiimme kerhoihin koko kalenterivuoden ajan. 
 
Kerhotoiminnan ohjaaminen sekä vertaisohjaajana toimiminen tarjoaa nuo-
rille hyvän harrastuksen sekä antaa arvokasta kokemusta opiskelua tai työ-
elämää varten. Ohjaajillemme ja vertaisohjaajillemme maksamme ohjaus-
palkkion, joka on vuonna 2015 vertaisohjaajille 5 euroa/kerhokerta ja ker-
ho-ohjaajille 10 euroa/kerhokerta. Lisäksi maksamme matkakulut linja-
automaksun mukaan.  
 

Leiri- ja retkitoiminta / tapahtumat / luonto- ja ympäristö 
Leirit, retket ja tapahtumat tarjoavat elämyksiä ja seikkailuja sekä opetta-
vat yhteistyötä sekä erilaisia taitoja ja arvoja. Vuoden aikana JTY:n Nuoret 
Kotkat järjestävät yhdessä K-S:n Nuorten Kotkien kanssa lukuisia tapahtu-
mia, askartelupajoja, retkiä huvipuistoihin, kylpylöihin, teattereihin. 
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Aalto-salissa järjestämme jo perinteeksi muodostuneen, avoimen koko per-
heen tapahtuman yhteistyössä JTY:n Naisjaoston sekä K-S:n Kotkien kanssa.   
Vappua juhlimme kokoperheen vapputapahtumassa Lounaispuistossa. 
Koululaisten ensimmäisellä kesälomaviikolla järjestämme myös jokavuotisen 
6-12-vuotiaiden päiväleirin. Leiri tarjoaa lapsille kiinnostavaa toimintaa sekä 
vastaa perheiden lastenhoidon tarpeeseen. 

 

Koulutus 
Kotkatoiminnan perustasta eli vapaaehtoisista ohjaajista ja vertaisohjaajista 
pidetään hyvää huolta kannustamalla ja kouluttamalla, järjestämällä heille 
omia tapahtumia sekä tilaisuuksia. Tuemme heitä osallistumaan liiton jär-
jestämiin tapahtumiin. 
 

Valtakunnallisia koulutuksia ja tapahtumia jäsenille, ohjaajille, vertsuille ja 
työntekijälle 

 Työntekijäpalaveri  29.1. 
Superviikonloppu: järjestöpäivät, liittohallitus ja lapsitekopalkinnon luovu-
tus 7.-8.2. 

 Liittohallitus 7.-8.3. 
 Vertsu-ja ohjaajakurssi 21.-22.3. 
 Edustajisto 28.3. 
 Työntekijäpalaveri 22.4. 
 Kotkapäivät 23.-24.5. 
 Suomalais-kiinalainen luontoleiri, elokuu 
 Työntekijäpalaveri 25.8. 
 Kotkakiertue 28.8.-30.10. 
 Liittohallitus 12.-13.9. 
 Kotkakuntotapahtuma 26.-27.9. 
 Nuorisofoorumi 9.-11.10. 
 Edustajisto 9.-11.10. 
 Kotkaexpo 14.-15.11. 
 Työntekijäkurssi 15.-17/18.11. 
 Liittohallitus 28.11.  

 

Kansainvälinen toiminta 
Nuoret Kotkat on kansainvälinen järjestö, jolla on sisarjärjestöjä 50 maassa 
ympäri maailmaa. Kannustamme jäsenistöä osallistumaan kansainvälisiin 
seminaareihin ja tapahtumiin.  
Kansainvälinen Viikinki-leiri järjestetään Tanskassa 20.-26.7. 

 

Kulttuuritoiminta 
Toimintaamme kuuluvat mm. konsertti-, teatteri- ja elokuvaretket sekä las-
tentapahtumat. Kerhoissa ja leireillä harrastamme mm. tanssia, kädentaito-
ja, musiikkia ja näytelmiä. 
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Viestintä ja markkinointi 
Hyödynnämme nettikalentereita, nettiä, ilmoitustauluja, kirjastoja, sano-
ma- ja paikallislehtiä. Esittelemme toimintaa messuilla ja tapahtumissa. 
Vuonna 2015 olemme mukana liiton järjestämässä valtakunnallisessa Kotka-
kiertueessa, jossa Nuoret Kotkat näkyvät erilaisissa tapahtumissa. Jäsenkirje 
ja Kotkien oma lehti Kotkaviesti ilmestyvät neljä kertaa vuodessa. Lehdissä 
julkaistaan valtakunnallisten tapahtumien lisäksi tietoa paikallisesta toimin-
nasta sekä lasten itse tekemiä juttuja.  

 

Hallinto  
JTY:n kotkaohjaajia osallistuu Keski-Suomen Nuoret Kotkat Piirijärjestön 
hallitukseen. Näin ohjaajilla on mahdollisuus päättää ajankohtaisista asiois-
ta, suunnitella toimintaa ja vaikuttaa omaan työhönsä.   
  

Yhteistyö    
Yhteistyö liiton, piirin sekä muiden järjestöjen ja tahojen kanssa on erittäin 
tärkeää. Yhteistyö tuo uusia ideoita, näkemyksiä sekä voimavaroja varhais-
nuorisotyöhön.  
  

Varainhankinta   
Toiminta-avustusta saamme Jyväskylän kaupungin kulttuurilautakunnalta. 
Itse keräämme varoja mm. erilaisilla tempauksilla, myyjäisillä ja talkoilla.  
 

19. Muu toiminta 

Yhdistys toteuttaa toimintavuoden aikana jäsenistön keskuudesta esiin nous-
seita ideoita ja johtokunnan erikseen päättämiä hankkeita ja projekteja. 
yhdistyksen jäseniä aktivoidaan entistä voimakkaammin mukaan toiminnan 
valmisteluun ja hankkeiden toteuttamiseen. Toiminnassa konkreettisesti 
huomioidaan strategiaprosessin aikana jäsenistöltä tulleita toiveita ja aja-
tuksia. 
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