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YLEISTÄ 

JST ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö, joka toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, 
elämänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den edistämiseksi tarjoamalla työkokeilu-, kuntouttava työtoiminta- ja palkkatukityömahdollisuuk-
sia jyväskyläläisille pitkäaikaistyöttömille.  

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

Vuonna 2015 hankkeena alkanut ja vuoden 2018 alusta toiminnaksi muuttunut Sirpakka jatkuu 
STEA:n rahoittamana Työttömien Sirpakka -toimintana. Toiminta työllistää yhden toiminnanoh-
jaajan. 

Yhdistys sai STEA:n Paikka auki hankkeelta rahoituksen yhden henkilön palkkaamiseen 30 tunnin 
työviikolla Mimmi -nimiseen hankkeeseen. 

Yhdistyksessä toimi vuonna 2021 kädentaitopaja, jossa vuoden aikana työskenteli palkkatuella ja 
kuntouttavassa työtoiminnassa 20 eri henkilöä. Yhdistyksen toimistotehtävissä työskenteli vuo-
den aikana muutama henkilö palkkatuella ja yksi velvoitetyössä. 

Yhdistys toimi vuoden 2021 ilman toiminnanjohtajaa, koska kaupunki ei tänä vuonna myöntänyt 
toiminta-avustusta, jota oli aikaisempina vuosina käytetty toiminnanjohtajan palkkaukseen.  

Yhdistys palkkasi elokuussa omarahoitteisesti kuntouttavan työtoiminnan vastuuohjaajan osa-
päiväisenä ja toiminnanohjaajan palkkatuella. 

Yhteensä yhdistyksessä työskenteli vuoden 2021 aikana 33 eri henkilöä. 

Suurimman osan vuodesta henkilöstö työskenteli hybridimallilla osin etätöissä ja paikalla olevan 
henkilöstön määrää rajoitettiin kulloinkin voimassa olleen koronatilanteen mukaisesti. 

Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 2021 alussa 14,4 % (ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 
1/2021) ja joulukuussa 2020 12,9 %. (ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 12/2020).  

Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen hallinnollinen toimisto ja kädentaitopaja toimivat vuonna 
2021 osoitteessa Matarankatu 6 B, 40100 Jyväskylä. Joulukuussa yhdistys muutti uusiin tiloihin 
osoitteeseen Erämiehenkatu 6, 40630 Jyväskylä                                                                                                             

 

Taloustilanne 

Alkuvuodesta 2021 yhdistys sai Korona ajan kustannustuki 2:en kattamaan vuoden 2020 yritystoi-
minnan kuluja, mikä mahdollisti yhdistyksen toiminnan jatkamisen yhdistyksen säästöillä. Vuoden 
2021 kuluihin yhdistys ei saanut erillistä tukea. Työttömien Sirpakka-toiminta ja Paikka auki työn-
tekijä toimivat erillisellä STEA-rahoituksella ja muun henkilöstön palkkaus hoidettiin tavanomai-
silla palkkatuilla, lukuun ottamatta kuntouttavan työtoiminnan vastuuohjaajaa, jonka palkan yhdis-
tys maksoi itse. Kuntouttavasta työtoiminnasta saadut tulot menivät kuntouttavan työtoiminnan 
vastuuohjaajan palkkaan, jonka loppuosuus maksettiin yhdistyksen varoista 

Jäsenmaksuista ja kädentaitopajan myynnistä saadut pienimuotoiset tulot käytettiin kädentaito-
pajan materiaalikuluihin ja juokseviin kuluihin. 

Koska yhdistyksen ylivoimaisesti suurin menoerä on vuokra, muutti yhdistys uusiin tiloihin vuoden 
lopussa ja pidensi näin ollen toimintaedellytyksiään. 
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STEA:N RAHOITTAMA TOIMINTA 

Työttömien Sirpakka-toiminta, STEA (2019-2023) 

Työttömien Sirpakka-toiminnan tavoitteena on lisätä Jyvässeudulla asuvien työttömien hyvin-
vointia. Toimintamuotoja ovat yksilö- ja ryhmätapaamiset, teemapäivät ja koulutukset. 

Yksilötapaamisissa on yhdessä toiminnanohjaajan kanssa mm. etsitty tietoja sosiaalipalveluista 
ja työttömyysturvasta ja tehty hakemuksia. Ryhmätapaamisissa on tutustuttu kulttuuritarjontaan, 
erilaisiin liikuntamuotoihin ja Green Care -toimintaan, toteutettu erilaisia teemapäiviä ja seuraavat 
ryhmät: taide-, teatteri-, green care-, painonhallinta-, ukulele-, miesten keskivartalojumppa-, kunto-
jumppa-, mölkky-, frisbeegolf- ja Huhtasuon alueen yhteistyöryhmä. 

Sirpakka järjesti lisäksi 4-päiväisen Työnhakijan digitaidot-koulutuksen. 

Vuonna 2021 toimintaan osallistui 132 eri henkilöä. Yksilövastaanottoja järjestettiin 242 ja Sirpa-
kan järjestämiin ryhmätoimintoihin osallistuttiin 665 kertaa.  

Työttömien Sirpakka-toiminta jakoi vuonna 2021 EU-ruokaa noin 4000 kg alueen 395 perheelle. 
Osana toimintaa järjestetään myös talous- ja velkatukihenkilötoimintaa, joka tarjoaa tukea ja 
apua oman talouden hoitoon liittyvissä ongelmissa. 

Jyväskylän TSL:n opintokerho lahjoitti 500 euroa, jolla Sirpakka-toiminta osti ruokatarvikkeita, ja 
jakoi 25 vähävaraisille perheille ennen joulua. 

 

HANKKEET 

 

Mimmi (2021), STEA:n Paikka auki  

STEA:n Paikka auki -hanke tuki ympäri Suomea osatyökykyisten ja nuorien palkkaamista järjestö-
alan tehtäviin saamaan työkokemusta ja mahdollisesti työllistyäkseen järjestöalalle. Paikka auki 
hankkeelta saatiin tukea yhden henkilön palkkaamiseen 30 tunnin viikolla pyörittämään Mimmi-
hanketta. 

Alkuperäisenä tarkoituksena oli, että sosionomin koulutuksen omannut henkilö olisi hyödyntänyt 
koulutustaan hankkeen muodossa, ja pyrkinyt koulutuksensa turvin tukemaan vaikeassa elämän-
tilanteessa olevia ja pyörittänyt yhdistyksen vapaaehtoistoimintaa. 

Henkilö, jolle työtehtävä oli suunniteltu, kuitenkin irtisanoutui alkuvuodesta, minkä seurauksena 
rahoitusta käytettiin uuden henkilön palkkaamiseen ja työtehtävien sisältöä ja painopistettä rää-
tälöitiin uudelleen. Työtehtävien uutena painopisteenä olivat yhdistyksessä tehtävät hallinnolliset 
ja avustavat työt, alkuperäisen sisällön jäädessä sivupainotteiseksi.  

JST ry on syrjinnästä vapaa alue 

JST ry:llä ei hyväksytä kiusaamista, syrjintää tai häirintää. 
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JÄSENISTÖ 

 Ruokalatoiminnan loppuminen vuonna 2020 ja korona vaikuttivat radikaalisti jäsenmak-
sujen määrään vuonna 2021. Vuonna 2021 ei ollut myöskään ylimääräisiä resursseja 
jäsenhankintaan. Vain 27 varsinaista jäsentä ja 7 kannatusjäsentä maksoi vuonna jäsen-
maksun. Tästä huolimatta yhdistyksellä oli aktiiviseksi katsottuja henkilöjäseniä ruoka-
latoiminnan häntänä 232, joista varsinaisia 138 ja kannatusjäseniä 94.  

 Jäsenmaksu: 5,00 €/varsinaisjäsen ja 12,00 €/kannatusjäsen sekä yhteisöjäsenmaksu 
150,00 €. 

HALLINTO 

 

Yhdistyksen 2020 vuosikokouksesta 30.4.2021 järjestettyyn vuosikokoukseen asti yhdistyksen 
hallitukseen kuuluivat Kari Otollinen (puheenjohtaja), Juha Lamberg (varapuheenjohtaja), Timo 
Lindberg, Marika Ristonmaa, Ljubov Sopanen, Anja Lindeman ja Sari Puputti.  

2021 vuosikokouksesta eteenpäin yhdistyksen hallituksen jäseniä ovat olleet Kari Otollinen (pj.), 
Marika Ristonmaa (vpj.), Niko Matikainen, Ljubov Sopanen, Anja Lindeman, Mika Partanen ja Sari 
Puputti (27.8. asti). 

Puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Kari Otollinen ja hallituksen sihteerinä Riko Savolainen (en-
simmäiset 5 kokousta) sekä Aino Istanmäki (viimeiset 2 kokousta). 
 
  6.2. 8.4. 30.4. 15.6. 27.8. 29.10. 16.12 
Otollinen Kari pj. X X X X X X X 
Lamberg Juha vpj. X         
Ristonmaa Marika vpj. X X X X X X X 
Lindberg Timo X X        
Lindeman Anja X X X X X X X 
Puputti Sari X X X X     
Sopanen Ljubov X X X X X  X X 
Matikainen Niko     X X X X X 
Partanen Mika     X X X X  
Savolainen Riko  X  X X  X X X X 
Istanmäki Aino     X X X 

 

Hallitus kokoontui ennen vuosikokousta 2 kertaa ja sen jälkeen 5 kertaa.  

Koko toimintavuoden aikana hallituksen kokouksia oli 7 kappaletta. 

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous  

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tourujoki-salissa etämahdollisuuksin 30.4.2021. Ko-
koukseen osallistui 17 henkilöä. Heistä yhdistyksen varsinaisia jäseniä oli 14, kannatusjäseniä 2 
ja 2 henkilöä, jotka eivät olleet yhdistyksen jäseniä. 

Yhdistyksen tilintarkastajat  

Yhdistyksen tilintarkastajina toimivat vuosikokouksen 2021 valitsemat SYS Audit Oy, Sami Kivi-
luoma ja Lauri Heinonen. 
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Yhdistyksen työryhmät 

Johtoryhmä: Kari Otollinen, Sirpa Nieminen, Riko Savolainen sekä vuoden jälkipuoliskolla lisäksi 
Aino Istanmäki, Anja Lindeman ja Katri Suosara. 

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

Alkuvuoden osalta, jolloin johtoryhmässä oli vain 3 jäsentä, ajankohtaisia asioita saatettiin käsi-
tellä lennosta, jos kaikki jäsenet sattuivat olemaan paikalla (eli melkein päivittäin). Loppuvuoden 
osalla palattiin säännöllisempiin kokouksiin. 

Hallituksen jäsenet ovat voineet osallistua johtoryhmän työskentelyyn.  

Edustus eri yhdistyksissä, työryhmissä ja ohjausryhmissä 
 Työttömien Keskusjärjestö ry 

- Hallituksen jäsenyys 
 Jyvälän setlementti, Löytöretki-hanke, ohjausryhmän jäsenyys 
 OTTO-hanke/Osaamisella järjestöihin, ohjausryhmän jäsenyys 
 Ehyt, valtuuston jäsenyys 
 KYT, hallituksen jäsenyys 
 SIMO-työryhmä, yhteistyöryhmä Huhtasuon alueella 

Seminaarit ja muut tilaisuudet 

Yhdistyksen hallituksen ja johtoryhmän jäsenet osallistuivat aktiivisesti eri toimijoiden järjestä-
miin tilaisuuksiin, seminaareihin, kokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin. 

 Työttömien keskusjärjestön digikahvit (useita), etä 
 Keski-Suomen työttömien järjestöjen aluekokous, Keuruu 
 Työttömien keskusjärjestön vuosijuhlat, Tampere 

HENKILÖSTÖ 

Vuonna 2021 työssä, työmarkkinatoimenpiteessä tai kuntouttavassa työtoiminnassa 33 eri hen-
kilöä.  

Yhdistys työllisti toimintavuoden aikana 21 eri henkilöä palkkatyöhön: 

 yksi henkilö Jyväskylän kaupungin velvoitetyössä 
 yksi henkilö omalla rahoituksella 
 palkkatuella 16 henkilöä 
 kaksi henkilöä STEA:n Paikka auki avustuksella (työntekijä vaihtui) 
 yksi henkilö STEA:n toiminta-avustuksella 

Palkkasuhteisten työntekijöiden keski-ikä oli 49,65 vuotta.   

Henkilökunnasta 28 % oli maahanmuuttajataustaisia.  

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli yhteensä 11 henkilöä. 

Oppilaitosharjoittelussa 1 henkilö  

Työkokeilussa 3 henkilöä. 
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Työkyvyn ylläpitäminen ja työhyvinvointi 
 Päivittäinen non-stop taukoliikunta 
 Tyky-lenkit 
 Rentoutusharjoituksia 

Lisäksi Sirpakan kohderyhmään kuuluvia työntekijöitä kannustettiin osallistumaan Sirpakan ryh-
miin (ks. STEA:n rahoittama toiminta -osio). 

Vapaaehtoistoiminta  

Yhdistyksen hallitus koostuu vapaaehtoisista. 

Työttömien Sirpakka -toiminnassa on toiminut vapaaehtoinen talous- ja velkatukihenkilö. 

Vuonna 2021 yhdistys ei erikseen järjestänyt vapaaehtoistoimintaa. 

HARRASTETOIMINTA 

Yhdistys hallinnoi työttömien Sirpakka-toimintaa (ks. STEA:n rahoittama toiminta -osio), jonka 
toiminta on osallistujille maksuton. Yhdistyksen piirissä liikkuvia työttömiä tai palkkatuella työs-
kenteleviä kannustettiin osallistumaan Sirpakka-toimintaan. 

OPINTORAHASTO  

Työttömien opintorahasto tukee jyväskyläläisten työttömien omaehtoista opiskelua ammattitai-
tojen kehittämiseksi ja työnsaannin helpottamiseksi. Vuonna 2021 opintorahasto myönsi avus-
tuksia yhteensä 1282,96 euroa. Avustuksia myönnettiin esimerkiksi suomen kielen kurssikirjoihin 
ja sosiaaliohjaajan nimikkeen rekisteröimiseen. Opintorahaston varat koostuvat lahjoituksista. 
Opintorahaston hallituksena toimi vuoden 2021 Tuulikki Väliniemi pj., Matti Ihalainen ja Riko Sa-
volainen. Hallituksen sihteerinä toimi Riko Savolainen (1. kokous), Kari Oikarinen (2., 3. ja 4. ko-
kous) ja Mikko Vesterinen (5. kokous). Rahastolla ei ole hallintokuluja.  

EDUNVALVONTA 

 
Edunvalvonta on rakentunut viestimisestä päättäjille, vaikuttamalla eri työryhmissä ja yhteistyö-
verkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja yhdistyksen 
ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.  
 
Yhdistys on Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsen. 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n tapahtumat vuonna 2021 
 Hallituksen kokoukset 
 Hyvinvointia työttömille katutapahtuma Jyväskylässä 
 Vuosikokous 
 Digikahvit 
 30-vuotisjuhlat 

TIEDOTUSTOIMINTA 

Yhdistyksen toiminnoista ja tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen www-sivuilla, ilmoitustauluilla, 
sähköpostitse, Facebookissa sekä yhteistyökumppaneiden kautta.  
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TALOUSTOIMINTA 

Vuonna 2021 Yhdistys sai valtionkonttorilta Korona ajan kustannustuki 2:en vuoden 2020 yritys-
toiminnan kuluihin.  

STEA:lta saatiin toiminta-avustus Sirpakka-toimintaan ja STEA:n Paikka auki hankkeelta tuki yh-
den osatyökykyisen palkkaamiseen. Sirpakka-toiminnan EU-ruokajaon kustannukset katettiin 
Työttömien keskusjärjestön kautta saadulta Eväitä elämälle-hankkeesta. 

Lisäksi toimintaa rahoitettiin kädentaito-osaston tuotoilla ja rahoitusta kerättiin myös jäsenmak-
suilla ja myyjäisillä. 


