4 / 2019 marraskuu

JTY TIEDOTTAA
Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n jäsenlehti

Pääkirjoitus

Eetu Kinnunen

SDP:n vaikea syksy
SDP:n kannatus notkahti viimeisimmässä Ylen tekemässä puolueiden kannatusmittauskyselyssä
niukasti alle 14 prosenttiin. Kaikkien hallituspuolueiden kannatus
laski ja käytännössä ainoa hyötyjä ovat Perussuomalaiset, joita
kannattaa jo lähes neljännes kantansa ilmoittaneista. Tilannetta
voi pitää kaikin puolin huolestuttavana. Ilmassa on paljon vuoden 2015 syksyn tuntua, vaikka
tällä kertaa Helsingin keskusta
ei täytykään hallituksen vastaisista mielenosoituksista. Oppositio ei ole tehnyt juuri mitään
ihmeellistä, mutta hallituksen toimiin tai toimimattomuuteen kohdistuva tyytymättömyys ja
kiukku kanavoituu pääoppositiopuolueen kannatuksen nousuna.
Persujen keskeinen järjestäytymiskenttä, sosiaalinen media ja erilaiset nettifoorumit sen
sijaan lainehtivat. Perinteinen järjestökone ja
mediasuhteet ovat Persuilla retuperällä, mutta sen tilalle on rakennettu varsin tehokas verkostovaikuttamiseen perustuva koneisto, jossa
näennäisen hajanaisista lähteistä kumpuavat
huumorikuvat, irvailut ja haukkuminen vyörytetään erilaisiin keskusteluryhmiin ja kommenttipalstoille. Suoraan PS:n viestintäosastoa
on vaikea narauttaa mistään törkytuotannosta, mutta jokaiselle tilannetta seuraavalle on

selvää, että jotenkin toimintaa
organisoidaan. Trollaaminen ja
ilmatilan valtaaminen on niin tehokasta, ettei se voi olla spontaania.
Vaalien jälkeen ihmisillä oli kovat odotukset muutoksesta. Lässähtäneitä odotuksia on helppo
käyttää oppositiopolitiikan polttoaineena. Vanhuspalveluiden
hoitajamitoitus, koulutusleikkaukset, sosiaaliturvan heikennykset ja pienten työeläkkeiden
riittävyys ovat kaikki akuutteja
ongelmia, jotka olisi pitänyt hoitaa mieluiten jo eilen. Sama pätee ratahankkeisiin. Päätöksenteko ja rahoituksen haaliminen
hitaan talouskasvun ja ikääntyvän väestön luomien rajoitteiden puitteissa on kuitenkin aina
hankalaa, eikä monen puolueen hallituskoalitio
asiaa helpota.
SDP on panostanut laajaan ja tasokkaaseen
ohjelmatyöhön. Viime keväänä laadittu eduskuntavaaliohjelma on puolueen historian perusteellisin. Valitettavasti laajan ohjelmatyön
ongelma on siinä, että se tarjoaa yhtä jos toista
kulmaa tarttua kiinni kysymyksiin, jotka jakavat
SDP:n olemassa olevaa ja potentiaalista kannattajakuntaa. Eduskuntavaalien alla tartuin
mielenkiinnolla Perussuomalaisten ohjelmakirjoihin ajatuksella, että rääpisin sieltä löyty-
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viä kirjauksia koskien vaikkapa hoitajamitoitusta, veroja tai talouspolitiikkaa. Valitettavasti
kuitenkin riippumatta siitä mitä ohjelmakirjan
kannessa luki, sisältö oli aina sama: maahanmuuton kustannuksien vuoksi asiat ovat huonosti ja asiat korjautuvat itsestään, kun maahanmuutto lopetetaan. Näin yksinkertaistaen
ja tiivistäen.
Väitän, että yleispuolueiden aika on 2020-luvun Suomessa ohi ja on alkamassa paluu
puolueisiin, jotka puhuttelevat selkeää intressiryhmää. Politiikan sanoma on kohdistettava tietylle, selkeästi määritellylle yleisölle
ja muodostettava siten, että se korostaa niitä
kysymyksiä, jotka yhdistävät ja motivoivat tätä yleisöä. Mahdollisimman vähän on tuotava julkisuuteen viestejä, jotka jakavat omaa
kannattajakuntaa. SDP:n selkeä omistajuus ja
kohderyhmä on työelämässä, työssäkäyvissä
ihmisissä, heidän arjessaan, turvassaan ja palveluissaan.
Pitää myös katsoa peiliin. SDP:n ja laajemmin
koko hallituksen viestintästrategia on ollut
täysin hakusessa, olipa kyse sitten Veikkauksen voittojen suhteesta peliongelmiin tai Postin työtaistelusta. Asiaa ei myöskään auta se,
että heitetään uusia villejä ideoita siitä, miten
eläkejärjestelmää voitaisiin korjailla. Julkiseen
keskusteluun ei pitäisi osallistua heittelemällä ideoita, vaan harkituilla esityksillä, joiden
keskeinen sisältö on perusteluineen puolueen
keskeisten toimijoiden tiedossa ennen julkista
ulostuloa.
Yksituumainen kommunikoiminen ulospäin ja
puolueen työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kyky kertoa jäsenistölle mistä on kyse
ja miten asiasta kannattaa kysyttäessä vastata
on edellytys poliittiselle uskottavuudelle. Puolueen rivivaltuutetut ja -aktiivit ovat kuitenkin
niitä, jotka joutuvat kansalaisten kysymyksiin
vastaamaan toreilla, työpaikoilla, kahvipöydissä
ja somessa. Jos puoluejohdosta tehdään avaus
ilman, että siihen osataan kentällä reagoida, se
rinnastuu lähinnä susille heittämiseen.
Viimeksi, kun SDP:n puheenjohtajaa lähdettiin
kampeamaan palliltaan kesken hallituskauden,
kannatuksen myrskyvaroitus annettiin kohdassa 15,5%. Nyt tästä katastrofilukemasta on
sukellettu 1,6% alemmas ja puoluekokoukseen
on aikaa runsaat puoli vuotta. En yllättyisi, vaikka pääministeri Antti Rinne saisi Tampereella
itselleen haastajan -kenties jopa sellaisen, jolla
olisi hallussaan kotikenttäetu!
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Demariopiskelijat
säilyttivät paikkansa
JYYn edustajistovaaleissa
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit pidettiin 6.11. Vaaleissa valittiin ylioppilaskunnan edustajistoon 41 jäsentä. Demariopiskelijoiden edustus luottamuselimessä on vaihdellut
viime vuosina nollan ja kolmen välillä, vuoden 2017
vaaleissa palautettu yksi paikka onnistuttiin pitämään myös näissä vaaleissa. Demariedaattoriksi
valittiin Katja Vironen, toisen vuoden yhteiskuntatieteiden opiskelija.
Vuodesta 2011 jatkunut ainejärjestölistojen yliote
jatkuu edelleen, Järjestöjen ääni -vaalirenkaalla on
edustajistossa yhden paikan enemmistö. Kauppakorkeakoulun ja tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden Pörssi & Dumppi on suurin ryhmä 10
paikallaan huolimatta yhden paikan tappiosta ja
Luonnontieteilijät olivat suurin voittaja saaden
kaksi lisäpaikkaa. Poliittisista ryhmistä yhden paikan voittivat Vihreät ja Kokoomus. Yhden paikan
tappion taas kärsi Jyväskylän Vihreä Vasemmisto. Vaalituloksen pohjalta aloitetaan neuvottelut
JYYn hallituksen muodostamisesta.
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Suuresta salista

Riitta Mäkinen

Kansan ja hallituksen
hermoja koetellaan
Eduskunnassa valiokunnat viimeistelevät parhaillaan lausuntojaan valtion ensi vuoden talousarviosta ja julkisen talouden
suunnitelmasta. Vielä ennen varsinaista istuntosalissa tapahtuvaa
käsittelyä edessä on valtava työ,
kun käymme lausunnot valtiovarainvaliokunnassa läpi. Salissa
käynnistyy myös lähetekeskustelu opposition vaihtoehtobudjeteista, mutta tätä kirjoittaessa
ne eivät ole vielä julkisia. Perinteiset “joulunalusruuhkat” ovat yhtä
kaikki käynnistyneet.
Oppositio on haastanut hallitusta etenkin
sen talous- ja työllisyyspoliittisista linjauksista. Jo syyskauden alussa se esitti epäluottamuslauseen konkreettisten työllisyystoimien puuttumisesta. Kokoomus ei kapean
talouspoliittisen näkemyksensä valossa näe
kansantalouden kestävän kasvun, koulutuksen, investointien ja viennin välillä vallitsevaa
erottamatonta yhteyttä. Perussuomalaiset
eivät taas ymmärrä, että ilmastonmuutokseen vastaaminen rakentaa alustaa myös uudelle työlle. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta on yksittäisistä politiikkatoimista
tehokkain tapa kasvattaa paljon perään kuulutettua tuottavuutta. Innovaatiot itsessään
ovat erittäin keskeisessä roolissa niin kasvun
kuin Suomen hiilineutraalius 2035 –tavoitteen saavuttamisessa.
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Näiden kaikkien eteen hallitus on jo tehnyt
paljon työtä. Se ei kuitenkaan riitä. Työllisyystavoitteen nostaminen 75%:iin ja talouden tasapainon saavuttaminen vuonna
2023 ovat kovia tavoitteita. Ne ovat hallitusohjelman toteuttamisen kulmakiviä. Siksi Ti-

mo Harakan tonttiin kohdistuu
nyt valtavia paineita. Ensi vuonna valtakunnallisesti käynnistyvä Kuntakokeilu on merkittävä
teko pitkäaikaistyöttömyyden
hoitamisessa. Asetetut työryhmät keskittyvät nyt työllisyyden
eri osiin: palkkatukiuudistukseen,
parempiin palveluihin, kansainväliseen rekrytointiin ja osaamisen
kehittämiseen. Näissä kaikissa on
tänä päivänä suuria ongelmia.
Jatkossa valmistelu ulottuu aina
elinkeinopolitiikasta sosiaali- ja
työttömyysturvan uudistamiseen. Yhteistyö
ministeriöiden välillä on ja sen on oltava tiivistä.
Tuloksia tulisi kuitenkin saada nopeasti ja
esityksiä työryhmistä odotetaan jo vuodenvaihteen alussa. Hallitus arvioi niiden vaikutuksia budjettiriihessä, mutta elokuussa 2020
eletään kriittisiä hetkiä. Työllisten määrän
on noustava kymmenillä tuhansilla. Tilanne on aidosti vakava, sillä työllisyysastetta ei
ole nostettava vain hallituksen kannatusta
parantaaksemme. Työllisyys on tekijä, mikä
määrittää viime kädessä koko hyvinvointivaltiomme tulevaisuuden – kuinka rahoitamme
julkisen talouden kustannukset ja ylläpidämme yhteiskunnallista vakautta, turvaa ja hyvinvointia kaikissa ikäluokissa.
Tilanne on oiva ase oikeistolle ja työnantajajärjestöille, joiden todellinen valmius ja halukkuus konsensukseen on tasoltaan vaatimatonta. Postin täysin järjetön tilanne jo
osaltaan kertoo siitä, että palkkakierroksen
edetessä työtaisteluja tullaan näkemään paljon. Ja täysin ymmärrettävistä syistä. Palkansaajien työehdoilla temppuilu on törkeää.

Vähintään yhtä törkeää on vuokratyövoimalla kieroilu. Ministeri Paatero puuttui tilanteeseen vaatimalla jyrkästi, että Posti pidättäytyy rikkureiden käytöstä lakon aikana.
Kaikkiaan yhtiön – ja viime kädessä maan
-hallituksen on vakavasti pohdittava kestäviä ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi.
Yksi vaihtoehto olisi erottaa selkeästi perusoikeuksiin lukeutuva jakelu muista toiminnoista ja vastata siitä itse. Silloin sen toimivuus ei riippuisi siitä, kuinka yhtiö muutoin
markkinoilla menestyy.
Viime vaalikauden katastrofista on kyettävä
oppimaan. Kun tulevaisuuden näkymät ovat
jo valmiiksi vaikeat, ei sekasorrolle etenkään
työmarkkinoilla ole yksinkertaisesti varaa.
Niin kansan kuin hallituksenkin hermoja ja rasituksen sietokykyä koetetaan toden teolla.
Todettakoon, että kansalla tuo kynnys alkaa
olla ylitetty. Tulevat kuukaudet on merkittäviä hallituskauden jatkoa ajatellen. Toivoa sopii, että onnistumme välttämään pahimmat
karikot.
Lopuksi kevyempään aiheeseen. Kiitän lämpimästi kaikkia JTY:n yhteiselle eduskuntavierailulle osallistuneita. Oli hienoa saada tavata
teitä – itse asiassa ensimmäistä kertaa – eduskunnassa. Matka sai runsaasti hyvää palautetta, joten kiitokset myös järjestäjille. Koska
kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan,
järjestämme uuden ensi vuoden alkupuolella. Lämpimästi tervetuloa uudelleen.
Nähkäämme joulukuussa yhdistyksemme
yleisessä kokouksessa ja toivottavasti myös
muissa loppu vuoden tilaisuuksissa!
Riitta Mäkinen
JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja

Avustaja
esittäytyy
Heippa JTYläiset! Olen Riitta Mäkisen avustaja Anniina Horto. Aloitin työt syyskuun alussa ja viimeiset pari kuukautta ovat olleet huikean opettavaisia ja hienoja. Olin pitkään haaveillut poliittisen
avustajan työstä ja hallitusneuvotteluiden alla viimein rohkaistuin laittamaan hakemuksen sisään.
Riemuni oli suuri, kun eduskuntaryhmämme pääsihteeri soitti ja kertoi, että pääsisin avustamaan
Riittaa ja Sirpa Paateroa.
Olen viihtynyt työssäni kovasti. Päällimmäisenä
mielessä on se, miten paljon saan oppia uutta joka
ikinen päivä. Omissa opinnoissani olen painottunut pitkälti hoivaan, mutta Riitan avustajana olen
päässyt tutustumaan paremmin työllisyys- ja talouspolitiikkaan. Se on ollut todella mielenkiintoista ja innostavaa. Nimenomaan Riitan avustajaksi
pääseminen oli huippua siitäkin syystä, että Jyväskylällä ja JTYllä on erityinen paikka myös minun
sydämessäni: kerkesin asua siellä kolme vuotta ja
toimia sinä aikana mm. JSDN:n varapuheenjohtajana sekä Siiri Muhosen vaalipäällikkönä viime
eduskuntavaaleissa. Olemmekin ehkä tavanneet
vaalikentillä! Helsinkiin muutosta huolimatta jatkan edelleen opintojani Jyväskylän yliopistossa
eli siteeni sinne ovat vahvat.
Osan teistä kanssa tapasimme eduskuntavierailulla, mutta toivon kaikenlaisen yhteistyön ja yhteydenpidon tiivistyvän entisestään. Haluan Riitan
avustajana olla JTYläisille helposti lähestyttävä
linkki eduskuntaan. Minulle saa aina soittaa tai
laittaa sähköpostia: 050 303 7396, anniina.horto@eduskunta.fi
Pidetään yhteyttä!

5

Yhdistyksen edustajat
luovuttamassa historiakirjaa pääministerille eduskunnassa
25.10.2019. Kuvassa
vasemmalta: historiatoimikunnan pj, talousneuvos Matti Ojala,
pääministeri Antti Rinne, kirjoittaja Kimmo
Suomi, JTY:n puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen ja
historiatoimikunnan
sihteeri, toimitusjohtaja Kimmo Ojala.

Pääministerille iltalukemista JTY:ltä
Yhdistyksen historiakirjalahjoitukset SDP:n päättäjille saivat jatkoa perjantaina 25.10. eduskunnassa
kun yhdistyksen edustajat luovuttivat pääministeri Antti Rinteelle yhdistyksen 130-vuotishistoriakirjan. Mukana tilaisuudessa olivat yhdistyksen
puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen,

historiatoimikunnan puheenjohtaja, talousneuvos
Matti Ojala, kirjan kirjoittaja Kimmo Suomi sekä
historiatoimikunnan sihteeri, toimitusjohtaja Kimmo Ojala. Aiemmin yhdistyksen historiteoksia on
luovutettu mm. pääministeri Kalevi Sorsalle sekä
presidentti Mauno Koivistolle.

Puoluekokous 2020
SDP:n 46. puoluekokous pidetään kesäkuussa 2020
Tampereella. Kokouksessa valitaan puolueelle johto kaudelle 2020-2023, hyväksytään uutena asiakirjana periaatejulistus sekä tavoiteohjelma. Yhtenäisen tavoiteohjelman avulla on pyrkimyksenä
johdonmukaistaa SDP:n poliittista linjaa sekä erilaisten vaali- ja sektoriohjelmien keskinäisiä suhteita. Tavoiteohjelman pohja on 2017 aloitetussa
ohjelmatyössä ja vuoden 2019 eduskuntavaaliohjelmassa eri sektoriohjelmineen.
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Puoluekokouksen edustajavalinnat tehdään alkuvuoden aikana ja määräaika puoluekokoukselle tehtävien aloitteiden osalta on 31.12. JTY

kehottaa jäsenistöään olemaan aktiivinen puoluekokousaloitteiden tekemisessä ja tulee järjestämään yleisen kokouksen 4.12., jossa voidaan
esittää yhdistyksen nimissä puoluekokoukselle lähetettäviä aloitteita ja käydä niistä keskustelua.
Puoluekokousedustajien valinnasta tiedotetaan
myöhemmin, kun Jyväskylän äänestysalueen osalta on sovittu, järjestetäänkö yleinen jäsenäänestys vai nimeävätkö puolueosastot keskuudestaan
saman määrän edustajaehdokkaita kuin voidaan
valita. JTY:n ehdokkaat puoluekokousedustajiksi
nimeää yhdistyksen yleinen kokous.

JTY:n retki eduskuntaan
ja keskustakirjasto Oodiin

Kuvat: Mika Kelander
Kannen kuva: Anniina Horto
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Johtokuntaan syyskokouksessa valitut yhteiskuvassa. Vasemmalta Riitta Mäkinen, Kimmo Suomi, Siiri Muhonen, Mika Kelander, Jukka Hämäläinen, Olli Patrikainen, Topi Kytölehto ja Virpi Kuoppala.

Yhdistyksen syyskokous pidetty 6.11.
Yhdistyksen syyskokous pidettiin Aalto-salissa
keskiviikkona 6.11. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti valittuna kansanedustaja
Riitta Mäkinen ja varapuheenjohtajana kaupunginhallituksen jäsen, pääluottamusmies Jukka
Hämäläinen. Kokouksessa yhdistyksen johtokuntaan nousi toimikaudelle 2020-2021 uusia
kasvoja. Uusina jäseninä johtokunnan vahvuuteen liittyvät Topi Kytölehto ja Mika Kelander.
Topin tunnemme aktiivisena nuorisotoimijana

sekä SONK:n puheenjohtajana ja Mikan aktiivisesta toiminnasta mm. Jyväskylän Talvessa
sekä TSL:ssä. Johtokunnan jäseninä jatkavat
2020-2021 Siiri Muhonen ja Olli Patrikainen. Ei
erovuoroisista jäsenistä johtokunnassa jatkavat
vuoden 2020 Tarja Viikari, Juha Hjelt ja Veijo Koskinen. Marko Tiaisen tilalle johtokuntaan valittiin vuodeksi 2020 Virpi Kuoppala ja johtokunnan varajäseneksi vuosiksi 2020-2021 valittiin
Kimmo Suomi.

KSR:n Keski-Suomen rahastossa
henkilövaihdoksia
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Kansansivistysrahaston Keski-Suomen maakuntarahaston hoitokunnassa tapahtui henkilövaihdoksia,
kun rahaston pitkäaikainen puheenjohtaja Matti Ojala sekä asiamies Jari Blom siirtyivät ansaituille eläkepäiville rahaston tehtävistä. Rahaston hoitokunnan
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin JTY:n toimitus-

johtaja Kimmo Ojala ja uudeksi asiamieheksi JTY:n
johtokunnan jäsen Olli Patrikainen. Uutena jäsenenä hoitokuntaan valittiin Tarja Viikari, joka on myös
JTY:n johtokunnan jäsen. Jäseninä jatkavat lisäksi Simo Salmelin Äänekoskelta, Jukka Seppälä Laukaasta
ja Helena Pihlajasaari Lievestuoreelta.

JTY panostaa uusien jäsenten hankintaan
– Osallistu jäsenhankintakilpailuun!
SDP:n ja Jyväskylän Työväenyhdistyksen jäsenmäärä on ollut jo vuosikausia laskeva. Puoluepolitiikka ei enää vetoa, vaikka samaan aikaan
sen merkitys ei ole vähentynyt lainkaan, päinvastoin. Nyt tarvittaisiin uusia, raikkaita ajatuksia ja reippaita tekijöitä! JTY tarjoaa edelleen
erinomaisen kanavan yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen.
Yhdistys panostaakin nyt uusien jäsenten hankkimiseen ja kannustaa jäseniä esittämään ajatuksia siitä, millaista toimintaa kannattaisi järjestää, jotta toiminta olisi entistä mielekkäämpää
uusillekin kiinnostuneille. Lisäksi käynnistämme
JÄSENHANKINTAKILPAILUN, jolla kannustamme

yhdistyksessä nyt toimivia kutsumaan kaverinsakin mukaan ja palkinnot ovatkin erinomaisia:
- JOKAISELLE uuden jäsenen hankkineelle annetaan teatteri- tai elokuvalippu oman valinnan mukaan.
- Jokaiselle VIISI jäsentä liittymään saaneelle
tarjotaan kahden hengen illallinen ravintola
Revolutionissa.
Kilpailu käynnistyy välittömästi ja on voimassa vuoden 2020 syksyyn saakka. Uusia jäseniä
saa ja kannattaa kannustaa myös asettumaan
ehdolle kuntavaaleissa!

JTY:n jäsenkyselyn tulokset
JTY järjesti syksyllä 2019 jäsenkyselyn, joka vuoden 2018 laajemmassa jäsenkyselyssä keskittyi
yhdistyksen tiedotukseen, viestintään ja kuntapoliittiseen toimintaan. Kysely toteutettiin verkkolomakkeella, jonka sai toimistolta halutessaan myös
paperisena, ja siihen vastasi lokakuun aikana 41
toveria. Vastaajien jakauma noudatteli yhdistyksen toimintaan osallistuvan jäsenistön rakennetta varsin hyvin ja näin ollen tuloksia voidaan pitää
kuvaavina.

suoran tiedottamisen kanaviin sekä sosiaaliseen
mediaan. Verkkosivujen roolina tulee olemaan jatkossa näiden toimintojen tukeminen esimerkiksi
lisätiedon ja tietopankkina toimimisen muodossa.

Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että jäsenistö oli erityisen tyytyväistä JTY Tiedottaa -jäsenlehteen ja
sen sisältöön. Jäsenlehteä myös luettiin aktiivisesti, mikä lehden tekoon osallistuvia luonnollisesti
miellytti. Sen sijaan viimeisten parin vuoden ajan
Suur-Jyväskylän Lehdessä julkaistu JTY:n Liikkeelle! -liite jakoi jäsenistön mielipiteitä erityisesti hyödyllisyytensä kannalta, vaikka sitäkin liitettä lukeneet olivat pitäneet mielenkiintoisena.

Kuntapoliittinen vaikuttaminen oli sektori, jossa
esiintyi eniten kritiikkiä toimintaa kohtaan. Osa
jäsenistöstä koki kuntapoliittisen vaikuttamisen
hyvinkin helpoksi yhdistyksen puitteissa, toisten
mielestä se oli taas äärimmäisen vaikeaa. Osittain
asiaan vaikuttaa myös se, mikä on Jyväskylän kunnallisjärjestön rooli ja miten siellä toimitaan. Selkeä enemmistö vastaajista oli kuitenkin havainnut,
että edellisten hävittyjen kuntavaalien jälkeen oli
tapahtunut ryhdistäytymistä toiminnassa ja toiminta on kehittynyt myönteiseen suuntaan. JTY
jatkaa edelleen kuntapoliittisen toiminnan parantamista yhteistyössä kunnallisjärjestön ja Jyväskylän muiden puolueosastojen kanssa, jotta toiminta olisi vaikuttavaa, selkeää ja mukaansa kutsuvaa.

Yhdistyksen sähköistä tiedotusta pidettiin pääosin onnistuneena, joskin vielä nykyistä parempaa ennakointia ja hyvissä ajoin tiedottamista korostettiin. Jäsenistö oli tyytyväistä sähköposti- ja
tekstiviestitiedotukseen. Yhdistyksen nettisivuja
harvempi piti merkityksellisenä tiedotuskanavana, joten tämän syksyn verkkosivu-uudistuksen
jälkeen kehittämispanokset tullaan keskittämään

Kuntapolitiikkaa koskeva tiedotus ja esimerkiksi
säännöllisten valtuustokolumnien puute oli myös
teema, joka toistui yhdistyksen viestintää ja tiedotusta koskevissa palautteissa. Valtuustokolumnien
tai vastaavien ajankohtaiskatsausten palauttaminen säännöllisten julkaisujen listalle tuleekin olemaan keskeinen ensi kevään tavoite tiedotuksen
kehittämisessä.
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JyWen kotiottelut
Näe jääpallon
Suomen mestarit kaudella 2019-2020
kentällä!
Pelipaikka: Gradia, Viitaniemi

JPS Bandyliiga runkosarjan kotiottelut 2019-20

su 5.1. JyWe-PuHu klo 17.00

Pelipaikkana legendaarinen Nisulan monttu Viitaniemessä.

su 19.1. JyWe-Karkkila klo 17.00

LA 23.11. JPS - Veiterä

(L:ranta)

klo 15.00

LA 7.12. JPS - Kampparit (Mikkeli) klo 15.00
LA 11.1. JPS - OLS

(Oulu)

klo 15.00

SU 12.1. JPS - LRK

(Tornio)

klo 13.00

PE 17.1. JPS - WP-35

(Varkaus) klo 19.00

SU 2.2. JPS - Botnia

(Helsinki) klo 14.00

LA 8.2. JPS - HIFK

(Helsinki) klo 15.00

SU 9.2. JPS - Narukerä

(Pori)

LA 15.2. JPS - Akilles

(Porvoo) klo 15.00

su 9.2. JyWe-Huima klo 17.00
su 23.2. JyWe-RaPy klo 17.00
su 8.3. JyWe-UraBasket* klo 14.00
*Monitoimitalo. Muutokset mahdollisia.
Ottelut netissä basket.fi

klo 14.00

VAPAALIPPU
Tällä lipulla sisäänpääsy kahdelle hengelle Weikkojen runkosarjan kotiotteluun kaudella 2019-2020.

Otteluelämyksen tarjoaa
Jyväskylän Työväenyhdistys ry

VAPAALIPPU
Tällä lipulla sisäänpääsy kahdelle hengelle JPS:n
runkosarjan kotiotteluun kaudella 2019–2020.
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Otteluelämyksen tarjoaa
Jyväskylän Työväenyhdistys ry

Jyväskylän Weikot täyttää v. 2020 115 vuotta.
Tämä on kunnioitettava ikä urheiluseuralle.
Weikkojen historia kytkeytyy erottamattomasti Jyväskylän Työväenyhdistykseen.
Maamme vanhimpiin sosialidemokraattisiin paikallisosastoihin lukeutuvan JTY:n tiedetään koonneen
yhteyteensä työväestön yhteiskunnallisia harras-

tuksia, mutta myös muita vapaa-ajan harrastuksia.
Niistä näkyvimpiä olivat näyttämö-, laulu-, raittius-,
eräät kansansivistys- ja urheilu- sekä voimistelu-harrastukset. Näin JTY:n toimesta perustettiin v. 1905
Woima, joka erinäisten historiallisten käänteiden
vuoksi joutui vaihtamaan nimensä v. 1910 Weikoiksi.

Koripallon 1-divisioona B:ssä
pelaavalla Jyväskylän Weikoilla
riveissä nuorten maajoukkuepelaajia
Yhä tiivistynyt yhteistyö JBA:n kanssa antaa uudenlaiset eväät kauteen. Pyrkimys on pelata kausi
kotimaisilla pelaajilla ja näin päästä kehittämään
nuoria niin ihmisinä kuin urheilijoina. Valmentajaksi vaihtui Toni Nyman. Weikot lähtee sarjaan
nuorella joukkueella. Mukana on mm. nuorten
maajoukkuetakamiehet Aku-Petteri Kuusinen ja
Pyry Kantomaa. Lisäksi JBA:sta siirtyi sentteri Jaak-

ko Björk, joka otti jämäkkänä miehenä heti vastaan joukkueen kapteenin tehtävät. Joukkueen
ringissä on tällä kaudella paljon pelaajia, ja kilpailu joukkueen sisällä on kova .
Tämän kauden Weikot tulee taistelemaan nuoruuden innolla. Tervetuloa katsomaan tulevaisuuden tähtiä!

JTY:ltä tukea koulutukseen osallistumiseen!
Jyväskylän Työväenyhdistys ry:n äänioikeutetut
jäsenet voivat hakea yhdistykseltä tukea sosialidemokraattiseen toimintaan liittyviin koulutus-, kurssi- sekä seminaaritilaisuuksiin osallistumiseen. Koulutuksen järjestäjänä voi olla esim.
puolue, piiri, kunnallisjärjestö tai TSL. Avustusta
voit hakea milloin vain tekemällä vapaamuotoi-

sen hakemuksen yhdistyksen toimistolle. Avustusta myönnetään yhteen osallistumismaksuun/
hakija/vuosi. Johtokunta käsittelee hakemukset niiden saapumista seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
KYSY LISÄÄ TOIMISTOLTA KIMMOLTA TAI EETULTA!

Veteraanikerholle
uusi puheenjohtaja
JTY:n veteraanikerho Wanhat Toverit on saanut
uuden puheenjohtajan. Pertti Sarjan luopuessa puheenjohtajuudesta valitsi kerho uudeksi
puheenjohtajakseen 8.10. kokoontumisessaan
Veijo Tarukanteleen. Kerhon sihteerinä jatkaa
toistaiseksi Marja-Leena Kotimäki.

Veteraanikerhon
uusi puheenjohtaja Veijo Tarukannel (oik.) ja väistyvä puheenjohtaja
Pertti Sarja.
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Panathlon 2019 kunniapalkinto
JTY:n Kalevi Olinille
Panathlon International 2019 kunniapalkinto on
myönnetty suomalaiselle professori Kalevi Olinille.
Hän vastaanotti huomionosoituksen puheenjohtajalta Pierre Zappellilta Espanjan Tortosassa järjestettyjen CSIT:n Urheilun Maailmankisojen palkintoseremoniassa lauantaina 6. päivänä heinäkuuta.
Kunniapalkinnosta kilpailivat kisoihin osallistuneet
30 maata eri puolilta maailmaa tekemiensä ehdokkaiden kesken.
Tarkoituksena oli etsiä osanottajamaiden joukosta persoonallisuus, joka on merkittävästi edistänyt
omalla käytöksellään ja toiminnallaan urheilun ja
liikunnan eettisiä arvoja. Aloitteen Olinin palkitsemiseksi oli tehnyt Suomen Työväen Urheiluliitto.
Kalevi Olin johti CSIT:tä (Kv. TUL) vuosina 1996-2008
ja Työväen Urheiluliittoa 1995-2007. Hänen aloitteestaan CSIT:n lajikomissiot yhdistivät voimansa ja ensimmäiset järjestön maailmankisat pidettiin hänen
johtokaudellaan Italian Riminissä kesällä 2008. Järjestyksessään kuudensiin kisoihin Tortosassa osallistui yli 3500 urheilijaa. Heiltä edellytetään amatööristatusta.
12 Olinin puheenjohtajakaudella CSIT:n jäsenmäärä

kasvoi 3.2:sta 5.4:ään miljoonaan. Samalla järjestö
muuttui eurooppalaisesta globaaliksi Amerikkojen,
Afrikan, Kaukoidän ja useiden arabimaiden liityttyä
toimintaan.
Kunniapalkintoa myönnettäessä puheenjohtaja Zappellin (Sveitsin Korkeimman Oikeuden emeritus-jäsen) korosti Olinin ansioita urheilun järjestöjohtamisessa kansallisesti ja kansainvälisesti, pitkäaikaista
tieteellistä tutkimusta liikuntasosiologiassa ja liikuntapolitiikassa sekä aktiivisuutta alan julkaisutoiminnassa. Eduiksi katsottiin lisäksi hänen toimintansa
kansanedustajana 1995-2007 Suomen eduskunnassa
ja sen tärkeissä valiokunnissa sekä Euroopan Neuvoston (47 maata) parlamentin Suomen valtuuskunnassa Ranskan Strasbourgissa 2003-2007.
Panathlon International on kansainvälinen liikuntajärjestö, joka on myöntänyt lisäksi vuosina 1951-2008
Kultainen Soihtu –kunniapalkintoja urheilusaavutuksista, liikunnan edistämisestä ja alan organisaatioiden johtamisesta. Näitä on myönnetty mm. KOK:n
puheenjohtajista Avery Brundagelle (1972), Juan Antonio Samaranchille (1976), Jacques Roggelle (1992)
sekä urheilijoista Pelelle (1996), Sergei Bubkalle (2004)
ja Oscar Pistoriukselle (2008).

JTY:n jäsenilloista uutta virtaa toimintaan
JTY on järjestänyt tänä vuonna yhteensä neljä jäseniltaa, joista kaksi syyskaudella. Ensimmäinen
syksyn jäsenilloista käsitteli yhdistyksen jäsenhankinnan kehittämistä ja jälkimmäinen yhdistyksen
puoluekokousaloitteita SDP:n 46. puoluekokoukselle ensi kesänä Tampereella. Jäseniltoihin osallistui syksyn aikana yhteensä nelisenkymmentä
toveria ja keskustelu kävi molemmissa kokoontumisissa vilkkaana.
Yhdistyksen jäsenhankintaa aletaan jäsenillassa ideoidun mukaisesti tulevaisuudessa rakentamaan entistä enemmän kansalaisjärjestötoimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön varaan ja
ympärille. Puoluekokousaloitteita JTY valmistelee joulukuun yleiseen kokoukseen yhdessä keskustellun mukaisesti järjestäytyneen rikollisuuden

ja ihmiskaupan torjumisesta, demokratian perusarvojen selkeämmästä puolustamisesta, puolueen
sosiaalisen toiminnan kehittämisestä ja jäsenistön
kansainvälisen verkostoitumisen mahdollisuuksista, sekä maakuntahallinnosta ja puoluehallituksen
koostumuksen muuttamisesta siten, että turvattaisiin kaikkien puolueen piirijärjestöjen äänivaltainen edustus.
JTY tulee jatkamaan jäseniltojen järjestämistä,
koska niihin paikalle saapuneet ovat pitäneet kokoontumisia hyvinä ja hyödyllisinä. Ensi keväänä
jäseniltoja järjestetään varmasti ainakin puoluekokouksessa käsiteltävistä asioista ja mahdollisesti
myös puoluekokouksen jälkeen kertauksena siitä,
mitä kokouksessa tapahtui ja millaisia päätöksiä
siellä tehtiin.

Pääministeri Antti Rinteen elämäkerta julkaistu!

Antti Rinne – Koko tarina
Antti Rinne on poikkeuksellisen avoimena ja kirja on muutoinkin
historiallinen, koskaan aiemmin ei Suomessa ole julkaistu pääministerin elämäkertaa hänen vallassa ollessaan. Rinne valottaa monia
poliittisia käänteitä ja kamppailuja, ja poliittisen ajattelunsa kehitystä, kirja etenee kronologisesti lapsuudesta tähän päivään. Rinne on kirjassa myös hyvin hauska.
https://kauppa.intokustannus.fi/kirja/antti-rinne-koko-tarina/
Alennuskoodi SDP:n jäsenille, jolloin saat kirjan jäsenhintaan 20
e/kpl on SDP.
Osta itselle tai pukinkonttiin!

Pohjantähti vuokralle Yliopistonkadulle,
senaatti Väinönkatu 7 toimistotilaan
Yhdistyksen omistamaan liiketilaan Yliopistonkadulla on saatu vuokralainen. Pitkään tyhjänä olleeseen tilaan tulee lokakuussa solmitulla
vuokrasopimuksella vuokralle 1.1.2020 alkaen
vakuutusyhtiö Pohjantähti.

Alkuvuodesta 2019 Realialta vapautuneeseen
Väinönkatu 7 katutason toimistotilaan on syyskuun
alusta vuokralaiseksi tullut Senaatti Kiinteistöt.
Yhdistyksen kaikki vuokrattavat liike-/toimistotilat ovat vuokrattuina vuoden 2020 alusta lukien. 13

Yhdistyksen sähköinen uutiskirje
sekä tekstiviestipalvelu JTY-info
JTY jäsenenä sinulla on mahdollisuus saada
ajantasaista tietoa JTY:n sekä sosialidemokraattien toiminnasta nykyaikaisia viestintäkanavia
hyödyntäen. Yhteystietonsa ilmoittaneet jäsenet saavat yhdistykseltä säännöllisesti sähköpostia sekä tekstiviestejä, joissa informoidaan
JTY:n toiminnasta ajantasaisesti. Näiden lisäksi
yhdistyksen viestinnän keskeisinä osina toimivat edelleen jty.fi sekä aaltosali.fi sivustot sekä
vastaavat sivustot Facebookissa.

Yhteystiedot ajantasalla?
Ovatko yhteystietosi muuttumassa tai muuttuneet? Tiesithän, että nyt voit päivittää helposti yhteystietosi suoraan SDP:n jäsenrekisteriin.
Pääset muuttamaan mm. postiosoite-, sähköposti- ja puhelinnumerotietojasi.

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE
Mene osoitteeseen www.sdp.fi ja klikkaa kohtaa JÄSENELLE / Jäsenextra /
Yhdistysten jäsenrekisteripalvelu ja kirjaudu sisään.
Käyttäjätunnus on jäsennumerosi. Jäsennumeron löydät jäsenkortista tai
jäsenmaksulomakkeesta.
Salasana: jos sinulla ei ole ennestään salasanaa, saat sen JÄSENEXTRAN kautta
jäsennumerolla sähköpostiin. Tämän edellytys on, että sähköpostiosoite on
rekisterissä oikein. Salasanan voi pyytää myös puoluetoimiston jäsenpalvelusta
soittamalla, p. (09) 478 988.
Yhteystiedot-sivulla voit muokata
seuraavia kenttiä:
puhelinnumero
sähköposti
ammattiliitto
osaston tehtävätiedot

Tämä tapahtuu MUOKKAA-toiminnon avulla.
Kunnalliset tai maakunnalliset tehtävät lisätään piiritai puoluetoimistossa ilmoituksen perusteella.

Muistathan, että JTY:n sähköinen uutiskirje sekä tekstiviestit tavoittavat vain ne jäsenet,
joiden ajantasaiset yhteystiedot meillä on!
Voit myös ilmoittaa yhteystietosi toimistolle
Eetulle: eetu.kinnunen@jty.fi 0102314403
Katille: kati.sainio@jty.fi 0102314400.
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HUOM! MIKÄLI ET MEILTÄ VIESTEJÄ HALUA, ILMOITATHAN SIITÄKIN!

JTY:n 130-vuotishistoriakirja
myynnissä
Muutoksen vuosikymmenet 1968-2018
- Jyväskylän Työväenyhdistys ry 130 vuotta
Oman kappaleesi yhdistyksen historiaa voit
hankkia yhdistyksen
toimistolta!
Kirjan hinta yhdistyksen jäsenille on
30 euroa ja ei jäsenille 40 euroa.
Osta nopeasti ennen kuin loppuu! Vaikka joululahjaksi!

JTY:n perinteinen

HYVÄN MIELEN PUUROJUHLA
Yksinäisille, asunnottomille, työttömille, maahanmuuttajille, kaikille…
Perjantaina 20.12.2019 klo 13.00–15.00 Aalto-salissa, Väinönkatu 7
Tervetuloa mukaan osallistumaan ja avuksi tilaisuuden järjestelyihin!
Ota yhteyttä toimistolle, puh. 0102314400 tai kati.sainio@jty.fi
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Jyväskylän Työväenyhdistys ry

YLEINEN KOKOUS

keskiviikkona 4.12.2019 klo 17.30 B-salissa, Väinönkatu 7
Käsiteltävät asiat:
- yhdistyksen aloitteet SDP:n 2020 puoluekokoukseen (aloitteet jätettävä 31.12. mennessä)
- mahdolliset muut puoluekokousasiat
- yhdistyksen edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2020
TERVETULOA! Johtokunta. Kahvitarjoilu 17.00 alkaen

JTY:n veteraanikerho

WANHAT TOVERIT
Pikkujoulukokoontuminen
ti 10.12. klo 14.00 B-salissa, Väinönkatu 7.

Tervetuloa mukaan joulutunnelmaan!
ANNA LAHJA
TULEVILLE
SUKUPOLVILLE.

