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YLEISTÄ 

 

Vuosi 2017 oli Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry:n toiminnan 25-vuotisjuhlavuosi.  

 

JST ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö, joka toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämän-
laadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisek-
si tarjoamalla työkokeilu-, kuntouttava työtoiminta- ja palkkatukityömahdollisuuksia jyväskyläläisille pit-
käaikaistyöttömille.  

Yhdistyksen tärkein tavoite on tukea kansalaisten omia pyrkimyksiä elämänlaatunsa parantamiseksi sekä 
työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Yhdistys on vakiinnuttanut asemansa paikallisesti tunnustettuna ja 
merkittävänä työllisyydenhoidon palvelun tuottajana. 

 

Jyväskylän kaupungin myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2017 mahdollisti 59 jyväskyläläisen työllistä-
misen palkkatuettuun työhön sekä yhden esimiehen palkkaamisen. 

Vuoden aikana yhdistyksen ylläpitämässä lounasruokala Jokikievarissa asioi lähes 80 000 asiakasta. 

  

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittama, helmikuussa 2015 alkanut kolmivuotinen 
Sirpakka-hanke jatkui edelleen ja heinäkuussa aloitti uusi Missä Mennään Miehet! -hanke. Hankerahoi-
tukset mahdollistivat yhteensä kolmen työntekijän palkkaamisen. 

Lisäksi yhdistys työllisti kaksi henkilöä omarahoitteisesti. 

 

Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 2017 alussa 16,3 % ja vuoden lopussa 14,3 %. (ELY-keskuksen työlli-
syyskatsaus). 

 

Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen hallinnollinen toimisto, kädentaitopaja ja Jokikievari toimivat osoit-
teessa Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä. 

                                                                                                                                                                                                                                             

Taloustilanne 

Vuonna 2010 voimaan astuneen EU:n valtiontukisäännöksen myötä yhdistyksen ruokala- ja pitopalvelu on 
määritelty elinkeinon harjoittamiseksi. Tästä syystä yhdistyksen ruokala- ja pitopalveluun kohdistuvat 
palkkatuet luetaan EU:n valtiontukisäännöksen mukaisesti ryhmäpoikkeusasetuksen ja de minimis-ehdon 
alaisiksi. Myönnettävät tuet voivat näin olla maksimissaan puolet palkkauskustannuksista. Tästä johtuen 
yhdistyksen talous on osoittautunut viime vuosina alijäämäiseksi.  

 

Lisäksi vuoden alusta te-toimistoille asetettu järjestöjen valtakunnallinen 3000 henkilön palkkatukikatto 
aiheutti sen, ettei palkkatukea enää huhtikuusta eteen päin ollut saatavilla. Tästä johtuen Jyväskylän kau-
pungin toiminta-avustuksen edellyttämää palkkatukityöllistettyjen määrää ei saatu täytettyä, eikä muihin 
työllisyystoimenpiteisiin voitu lisätä henkilöitä, koska ohjaavasta henkilöstöstä oli puute. Tämä henkilös-
tövaje aiheutti samalla toiminta-avustuksen laskutusperusteen aleneman.  
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SIRPAKKA-hanke, STEA 

Sirpakka-hankkeen tavoite on Jyvässeudun alueen työttömien työnhakijoiden arjen- ja elämänhallintatai-
tojen sekä hyvinvoinnin lisääminen. Toimintamuotoina ovat olleet yksilö- ja ryhmätapaamiset. Yksilöta-
paamisissa työtön työnhakija etsi yhdessä hankevastaava Sirpa Niemisen kanssa ratkaisuja ongelmiinsa. 
Ryhmissä tutustuttiin alueen kulttuuri- ja liikuntatarjontaan ja toteutettiin erilaisia teemapäiviä. Muita 
toimintamuotoja olivat luontoliikunta, palsta- ja laariviljely, maatila- ja kansallispuistokäynnit, taidetera-
peuttinen leiri, teatteri tutuksi ryhmä, teatteriryhmä, kädentaitoryhmä, taideryhmä, talous- ja velkatuki-
henkilötoiminta, näyttelyt ja velkamessut. Vuonna 2017 oli 278 yksilövastaanottoa ja 2016 osallistumis-
kertaa tapahtumiin ja ryhmiin. 

SIRPAKKA-hanke jakoi vuonna 2017 EU-ruokaa 2000 kg alueen vähävaraisille. Hanke järjesti EU-ruoan 
hyödyntämispäiviä Jyväskylässä, Toivakassa ja Joutsassa.  

 

Missä mennään Miehet!-hanke, STEA 

STEA:n rahoittaman Missä Mennään Miehet! -hankeen tavoitteena on syrjäytymisen estäminen 
ja lisätä kohderyhmä aktiivisuutta hankeen toiminta-alueella (Jyväskylä, Muurame, Toivakka, 
Laukaa) 

Hanke tarjosi kohderyhmälle toimintakykyä edistäviä toimintoja, jotka palvelevat fyysisen ja 
henkisen hyvinvoinnin kehittymistä. Toimintoja olivat muun muassa viikoittaiset liikuntatapah-
tumat, liikunta- urheilu- ja kulttuuritapahtumiin osallistumiset sekä ravitsemukseen ja tervey-
teen liittyvät tilaisuudet.  

Hankkeen kohderyhmänä olivat 55-59 –vuotiaat työelämän ulkopuolelle jäänet työttömät mie-
het hankeen toiminta-alueella. Hanke toteutti vuonna 2017 34 tapahtumaa toiminta-alueella ja 
tavoitti tapahtumissa 209 osallistujaa. 
MMM-hankkeen yhteistyökumppaneita ovat olleet vuonna 2017 mm. Keski-Suomen Martat ry, 
Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Liikunta ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Jyväskylän Ammat-
tikorkeakoulu Oy, AKK ry, Uusi Polku –projekti sekä toiminta-alueen muut kunnat. 

 

Hyvinvointikioski, ESR 

Hanketta hallinnoi Jyväskylän Ammattikorkeakoulu. Hankkeen päätavoitteena on hyvinvointi-
kioskitoiminnan- ja palveluiden kehittäminen. Näiden palveluiden avulla on tarkoitus edistää 
pitkään työttömänä olleiden henkilöiden sosiaalista osallisuutta, parantaa heidän työ- ja toimin-
takykyään sekä työelämävalmiuksiaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä työttömien terveyttä, 
hyvinvointia ja vähentää terveys- ja hyvinvointieroja.  
 
Kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joille terveys - ja hyvinvointipalvelujen 
saavutettavuus on jäänyt heikolle tasolle ja joilla voi olla myös päihde- ja mielenterveysterveys-
ongelmia sekä pitkäaikaissairauksia ja joilla on korkea riski mm. syrjäytymiseen, yksinäisyyteen ja 
alakuloon sekä tarvetta elämäntapamuutoksille. 

 

Arjessa alkuun-hanke, ESR 

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen Martat ry yhteistyökumppaninaan Jyvässeudun työllistämisyhdistys 
JST ry ja Jyväskylän kaupunki. Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä toimintamalli, jossa 
kotitalousneuvonnan ja käsityötoiminnan avulla maahanmuuttajien kotoutuminen, suomen kielen 
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hallinta ja työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Hankkeen kohderyhmänä ovat pakolaistaustai-
set maahanmuuttajanaiset ja heidän perheensä.  
 

JST ry on syrjinnästä vapaa alue 

YES - Yhdenvertaisuus etusijalle -hankkeen Syrjinnästä vapaa alue-kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, 
kiusaamisen ja häirinnän vastainen kampanja. Sen avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutu-
misensa syrjimättömyyden periaatteeseen. JST ry on sitoutunut tähän kampanjaan. 

 

JÄSENISTÖ 

 Henkilöjäseniä oli 1589, joista varsinaisia 785 ja kannatusjäseniä 804.  
 Jäsenmaksu: 5,00 €/varsinaisjäsen ja 12,00 €/kannatusjäsen sekä yhteisöjäsenmaksu 150,00 €. 

HALLINTO 

Yhdistyksen 2016 vuosikokouksesta lähtien vuoden 2017 vuosikokoukseen saakka yhdistyksen hallituk-
seen kuuluivat: Korhonen Mirva, Kuparinen Sami, Nieminen Jyrki, Pentti Sari, Ristonmaa Marika, Ryyti 
Aini, Salkojärvi Päivi ja Sopanen Ljubov.  

Vuosikokouksesta 27.04.2017 lähtien hallitukseen ovat kuuluneet Otollinen Kari (pj.), Kuparinen Sami 
(vpj.), Zitting Jarmo, Nieminen Jyrki, Sopanen Ljubov, Ristonmaa Marika ja Salkojärvi Päivi. 

Puheenjohtajana toimi Kari Otollinen ja hallituksen sihteerinä Eija Tuohimaa. 

 23.02 30.03 11.04 27.04 27.04 15.06 10.08 21.09 16.11  21.12 
Otollinen Kari, pj. X X X X X - X X X X 
Kuparinen Sami, varapj. X X X X X X X X X X 
Korhonen Mirva X X X X  
Nieminen Jyrki X X X X X X X X X X 
Pentti Sari X X - X   
Ristonmaa Marika X X X X X X X - - X 
Salkojärvi Päivi X X X X X X X X X X 
Sopanen Ljubov X X X X X X X - X X 
Zitting Jarmo  X - X X X X 
Tuohimaa Eija X X X X X X X X X X 
Ryyti Aini - X X X  

Hallitus kokoontui ennen vuosikokousta neljä (4) ja sen jälkeen kuusi (6) kertaa.  

Koko toimintavuoden aikana yhteensä kymmenen (10) kertaa. 

Tositetarkastajat 

Tositetarkastajina toimivat Jyrki Nieminen ja Sari Pentti. Järjestäytymiskokouksessa 2017 kuittien 
tarkastajiksi valittiin Jyrki Nieminen ja Marika Ristonmaa. 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous  

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tourujoki-salissa huhtikuun 27. päivänä 2017. Paikalla oli 23 hen-
kilöä. Heistä yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli 20 ja kannatusjäseniä kolme (3). 



Toimintakertomus 2017  4 

 
 
Yhdistyksen tilintarkastajat  

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuosikokouksen 2017 valitsemat Vilho Riuttanen HT ja Tilintarkastus 
Riuttanen Oy sekä varatilintarkastajina Hannu Lahti ja Tarmo Hartikka. 

Yhdistyksen työryhmät 

Johtoryhmä: Kari Otollinen, Eija Tuohimaa, Sirpa Nieminen Jarmo Zitting ja Sami Kuparinen.  

Hallituksen jäsenet ovat voineet osallistua johtoryhmän työskentelyyn. Johtoryhmä kokoontui pääsään-
töisesti viikoittain, pois lukien kesätauon. Kokouksista on pidetty muistiota.  

Johtoryhmä suunnitteli ja toteutti käytännön toimia sekä valmisteli ja teki esityksiä erilaisista toimintaan 
liittyvistä asioista yhdistyksen hallitukselle. 

Edustus eri yhdistyksissä, työryhmissä ja ohjausryhmissä 
 Työttömien Keskusjärjestö ry 

- TK ry:n hallitus 
- Edunvalvontatyöryhmän puheenjohtajuus (30.06.2017 saakka) 
- EAPN-FIN - Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston hallituksen jäsen 
- STM, OTE-kärkihanke 

 Keski-Suomen kolmannen sektorin työvoimapoliittinen yhteistyöryhmä 
 Keski-Suomen Järjestöareena, työryhmä 
 Suomen Välityömarkkinat ry, 

- puheenjohtaja  
- hallituksen jäsenet 

 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean varajäsen 
 Femma-hanke, ESR, Varsinais-Suomen ELY-keskus, ohjausryhmä 
 Hyvinvointikioski, ESR, ohjausryhmä 
 Yhdessä ei olla yksin, Koske 

Seminaarit ja muut tilaisuudet 

Yhdistyksen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti eri toimijoiden järjestämiin tilai-
suuksiin, seminaareihin, kokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. 

 Järjestöareena, Jyväskylä  
 Turun Seudun TST ry:n 25-vuotisjuhla, Turku 
 Smartum-tilaisuus, Jyväskylä 
 Kespro-messut, Kuopio 
 Vapaaehtoiseksi-messut, Jyväskylä 
 Maakunta uudistuksen seutukierros, Jyväskylä 
 STEA tuloksellisuus ja vaikuttavuustilaisuus, Helsinki 
 Soteuttamo, Jyväskylä 
 Työttömyyden kriisikokous, Helsinki 
 Mataran aamu-kahvitilaisuudet, Jyväskylä 

HENKILÖSTÖ 

Vuonna 2017 työssä tai työmarkkinatoimenpiteessä oli yhteensä 122 henkilöä.  

Yhdistys työllisti toimintavuoden aikana 63 henkilöä palkkatyöhön: 

 yksi henkilö Jyväskylän kaupungin toiminta-avustuksella 
 59 palkkatuella palkattua henkilöä, joista kaksi henkilöä oppisopimuskoulutuksessa 
 kaksi henkilöä kokonaan omarahoitteisesti  
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 kolme henkilöä STEA:n hankeavustuksella 

Palkkasuhteisten työntekijöiden keski-ikä oli 44 vuotta.   

Henkilökunnasta 30 % oli maahanmuuttajataustaisia.  

Työkokeilussa oli 34 henkilöä.  

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 23 henkilöä. 

Työkyvyn ylläpitäminen ja työhyvinvointi 
 Päivittäinen non-stop taukoliikunta kädentaitopajassa 
 Rentoutusjooga  

Maahanmuuttajataustaisille suunnattu toiminta 

Jyvässeudun työllistämisyhdistys järjesti suomen kielen opintoryhmän, joitakin poikkeuksia lukuun otta-
matta viikoittain. Ryhmään osallistui keskimäärin kuusi (6) maahanmuuttajataustaista työntekijää ja työ-
kokeilijaa kerralla. Ohjaajana toimi Satu Kortelainen. 

Maahanmuuttajataustaiset osallistuivat myös Keski-Suomen Martat ry:n ja Jyväskylän Työväenyhdistyk-
sen järjestämille kokkikursseille.  

 

Vapaaehtoistyö  

Hallituksen lisäksi yhdistyksessä on toiminut myös joukko muita aktiivisia vapaaehtoistyöntekijöitä mm. 
ryhmänohjaajina. 

Esimerkiksi SIRPAKKA-hankkeessa on toiminut vapaaehtoinen Taloustsemppari –tukihenkilö, joka on roh-
kaissut, kannustanut ja auttanut taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä. Myös SIRPAKKA-hankkeen 
organisoimassa EU-ruoanjaossa työskenteli alueen vapaaehtoisia. 

 

HARRASTETOIMINTA 

Yhdistyksessä toimi vuoden aikana monia harrasteryhmiä. Ne olivat kaikille avoimia ja maksuttomia.  

Tarinatupa 

Tarinatupa kokoontui 14 kertaa. Keskimääräinen osallistujamäärä oli seitsemän (7) henkilöä kerralla. Ta-
rinatuvan vetäjinä toimivat Kari Otollinen. Keskustelun aiheina on ollut mm. ajankohtaiset uutiset. 

Jokikievarin Laulajat 

Jokikievarin Laulajat lauluryhmän muodostaa 15 henkilöä. Ryhmää vetävät Erkki Autio ja Katri Savolainen.  

Ryhmä harjoitteli viikoittain ja esiintyi vuoden aikana useissa vanhusten palvelukodeissa sekä Jokikievaris-
sa. Sammonkoti Säätiö myönsi Jokikievarin Laulajille apurahan.  

OPINTORAHASTO  

Opintorahasto tukee jyväskyläläisten työttömien omaehtoista opiskelua heidän ammattitaitonsa paran-
tamiseksi ja työnsaannin helpottamiseksi. Opintorahaston hallitus: Tuulikki Väliniemi pj., Tanja Närhi (sih-
teeri) ja Matti Ihalainen.  
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Vuonna 2016 Opintorahasto myönsi avustuksia yhteensä 2027 euroa. Avustusta myönnettiin esimerkiksi 
liikunnanohjaajakurssiin, liiketoimintaosaamisen perusopintoihin ja käsityöntekijän ammattitutkintoa 
varten. Opintorahaston varat koostuvat lahjoituksista ja myyjäistuotoista. Rahastolla ei ole hallintokuluja. 

EDUNVALVONTA 

 
Työttömien edunvalvonta on kuluneena vuonna ollut aktiivista. Se on rakentunut viestimisestä päättäjille, 
vaikuttamalla eri työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, 
että työttömien ja yhdistyksen ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.  
 
Yhdistys on Työttömien Keskusjärjestö ry:n sekä Suomen Välityömarkkinat ry:n jäsen. 
 
Työttömien Keskusjärjestön toimesta lausuttavana on vuoden 2017 aikana ollut työttömien työnhakijoi-
den edunvalvonnan kannalta keskeisiä lakimuutoksia, kuten muun muassa esitys laiksi työttömyysturva-
lain muuttamisesta (työmarkkinatuen rahoitus) ja lausunto työttömyysturvalain muutoksesta ns. aktiivi-
malli, joka hyväksyttiin äänestyksen jälkeen eduskunnassa aivan joulun alla. Lain läpimeno aiheutti voi-
makkaita reaktioita ja lain kumoamiseksi käynnistettiin kansalaisaloite, jonka allekirjoitusmahdollisuus 
järjestettiin myös yhdistyksen toimipisteessä.  
 
JST ry otti toimintavuoden aikana kantaa mm. palkkatukimäärärahoihin ja asia oli esillä Työministeriössä 
työministeri Jari Lindströmin tapaamisessa 29.11.2017. Tapaamiseen osallistui myös entinen työministeri 
Lauri Ihalainen. Keskustelussa pohdittiin mm. palkkatuen merkitystä työllisyyden edistämisessä ja muita 
ajankohtaisia työttömiä koskevia edunvalvonnan teemoja.  
 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n tapahtumat vuonna 2017 
 Keski-Suomen aluekokous 
 Hallituksen kokoukset 
 Vuosikokous 
 Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntakuulemiset ja lakilausunnot 
 Työttömien kriisikokous  

 
 

Suomen Välityömarkkinat ry 
 Hallituksen kokoukset 
 Vuosikokous 

 
 

Vierailijat mm. 
 Keski-Suomen alueen kansanedustajat 
 Toijalan työttömät ry 
 Kokkolan työttömät ry 
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TIEDOTUSTOIMINTA 

Yhdistyksen toiminnoista ja tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen www-sivuilla, ilmoitustauluilla, sähkö-
postitse, Facebookissa, Twitterissä sekä yhteistyökumppaneiden kautta.  

Yhdistys oli vuoden aikana esillä eri tiedotusvälineissä. 

Lehtiartikkelit: 
 
SUUR-JYVÄSKYLÄN LEHTI 01/17 ”Järjestötoimijoiden teurastus alkanut” 

ET-LEHTI  02/17 ”Työtön vaan ei toimeton” 

KESKISUOMALAINEN 02/17 ”Könkkölän ostanut yhdistys työllistää pitkäaikaistyöttömiä” 

SUUR-JYVÄSKYLÄN LEHTI 01/17 ”Hyvinvointikioskissa tuetaan työttömiä” 

KESKISUOMALAINEN 04/17 ”Työttömien järjestö vaihtoi nimensä” 

KESKISUOMALAINEN 04/17 ”Palkkatuki takaisin” 

KESKISUOMALAINEN 05/17 ”Nyt riittää työttömien kyykyttäminen” 

KESKISUOMALAINEN 06/17 ”Työttömät: Palkaton työkokeilu ei käy” 

KESKISUOMALAINEN 06/17 ”Työttömän arki ei kaipaa enää kiristystä” 

KESKISUOMALAINEN 06/17 ”Hallitukset suunnitelmat ovat ristiriitaisia” 

KESKISUOMALAINEN 10/17 ”Palkkatukea ei saa, vaikka rahaa jää yli” 

KESKISUOMALAINEN 11/17 ”Moni vaikeasti täytettävä työpaikka on täysin kelvoton” 

 
 

Internet ja sosiaalinen media 
Kotisivut 

o 66199 käyntiä tai hakua vuonna 2017 
o 74418 käyntiä tai hakua vuonna 2016   

o Facebookissa 
o Vuonna 2017 tykkääjiä oli 221 kpl. 

o Google-haulla ”Jyvässeudun työllistämisyhdistys” löytyy 3050 mainintaa. 
 

Osallistuminen tapahtumiin 
o   Tourujoen yö 29.- 30.10.2017 
o   Asunnottomien yö 16.10.2017 

 

TALOUSTOIMINTA 

Toiminta-avustusta yhdistykselle ovat myöntäneet: Jyväskylän kaupunki, Sosiaali- ja terveysjärjes-
töjen avustuskeskus STEA ja Sammonkoti Säätiö. 

Lisäksi toimintaa rahoitettiin oman toiminnan tuotolla ja rahoitusta kerättiin myös myyjäistapah-
tumilla sekä jäsenmaksuilla. 

 

 


