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1. YLEISKATSAUS VUODEN 2013 TOIMINTAAN 

 

Suomen Punainen Risti järjesti valtakunnallisen Sydäntalvi – valmiusharjoituksen ja ystävän-

päivätapahtuma 16.2.2013.   Harjoituksen lähtötilanteena on raju talvimyrsky, joka on katkaissut 

laajoilla alueilla sähkön ja lämmön jakelun, ja viranomaiset pyysivät Punaista Ristiä avukseen 

noutamaan huonokuntoiset vanhukset turvaan pimenneistä ja kylmenneistä asunnoistaan. Cam-

puksen ja Jyväskylän osastot ”evakuoivat” Vaajakoskelta halukkaita Harjutien, Harjukodin, Kirk-

kotien, Veteraanitalon ja Lakitien asumisyksikköjen asukkaita linja-autolla Tourulaan Suomen 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistolle. Harjutien asumisyksikköön jää-

neille järjestettiin Campus osaston toimesta muuta ohjelmaa. Evakuoituja Vaajakoskelta oli yh-

teensä noin 30 henkeä. Tämän lisäksi paikalle tuli noin kymmenen henkilöä muualta.  

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri järjesti 20.4.2013 Ähtärin Honkiniemessä alueensa 

ensiapuryhmille ensiapukilpailut. Samassa yhteydessä piirin Reddie Kids – kerhot kilpailivat 

paremmuudestaan. Jyväskylän osaston ensiapuryhmän ensivastepari voitti kilpailuissa oman sar-

jansa. Jyväskylän osaston Vaajakummun koulun Reddie Kids – kerhon joukkue ”Potato masters” 

voitti sarjansa. Kolmanneksi sijoittui Vaajakummun koulun Reddie Kids – kerhon joukkue ”Punai-

nen sydän”.  Jyväskylän osaston ensiapuryhmän aikuisten joukkue sijoittautui sarjassaan toisek-

si. Valtakunnallisessa ensiaputapahtumassa, joka järjestettiin Savonlinnaan 7.-8.6.2013, Jyväs-

kylän osaston ensivastepari sijoittui sarjassaan toiseksi ja varhaisnuorten Reddie Kids – joukkue 

”Potato masters” sarjassaan jaetulle neljännelle sijalle. 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sai 10.7.2013 kello 7.14 hälytyksen 

Laukaan Vihtavuoressa olevan räjähdysvaaran vuoksi. Laukaan Vihtavuoren alueelta evaku-

oitiin noin 2 000 asukasta.  Evakuointi oli Suomen rauhanajan suurimpia. Vapaaehtoiset saivat 

kiitosta hyvin hoidetusta hälytystehtävästä.    

 

Kolmella ystävätoiminnan peruskurssilla koulutettiin yhteensä 59 vapaaehtoista. Punaisen Ristin 

Jyväskylän osastossa yhdistettiin vuoden aikana 34 uutta ystäväparia. Vuoden lopussa rekisteris-

sä oli vapaaehtoisia ystävätoimijoita 250 henkilöä. Nämä henkilöt toimivat ystäväpareina, kerta-

luontoisessa ystävätoiminnassa, kerhojen ohjaajina ja kerholaisina, sekä tempauksissa ja muissa 

yksittäisissä tehtävissä. 

 

Operaatio Nälkäpäivä 12 – 14.9.2013 toteutettiin Jyvässeudun osastojen (Jyväskylä, Campus, 

Kuokkala ja Palokka) yhteistyönä. Operaatio Nälkäpäivään osallistui yhteensä 236 henkilöä.  Ope-

raatio Nälkäpäivän yhteistulos oli 30 295,63 euroa. 

 



4 

 

Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli yhteensä 1233, joista uusia jäseniä 65.   
 

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa -6895,22 euroa alijäämää.   
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2. OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA PAIKKAKUNNALLA 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta 

Osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 18.3.2013 ja sääntömääräinen syysko-

kous 18.11.2013.  Osaston hallitus kokoontui yhteensä kolmetoista kertaa vuonna 2013. Halli-

tustyöskentelyä kehitettiin niin, että käsiteltäviä asioita kirjoitettiin auki ennen kokousta esityslis-

talle ja itse kokouksessa kirjattiin esitysten perusteella tehdyt päätökset.  Myös kokouksessa oli 

hallituksen jäsenillä ja avainhenkilöillä mahdollisuus tuota ajankohtaisia asioita hallituksen käsit-

telyyn tai tiedoksi.   

 

Osaston hallitus: 

- Aleksi Graf  puheenjohtaja 

- Erkki Hietala  varapuheenjohtaja 

Jäsenet: 

- Kristiina Alho 

- Eeva Hautanen 

- Salme Kauppinen 

- Eliisa Raasakka 

- Keiju Saikkonen 

- Pirkko Selin 

- Arto Siljoranta 

- Venla Tarvainen 

 

Vastuuhenkilöt  

- Marko Tervo  sihteeri 

 

Toimintaryhmien vetäjät 

 

 Aleksi Graf  tuotevastaava 

 Suvi Voutinen  ensiapuryhmän ryhmänjohtaja  

 Salme Kauppinen    sosiaalipalvelun yhdyshenkilö (Vaajakosken ystäväkerho) 

 Eeva Hautanen  kotimaanavun yhdyshenkilö   

 Ritva Salomaa  keräysjohtaja (Varttuneiden kerho)  

 Venla Tarvainen  jäsenmestari 

 Kristiina Alho  rahastonhoitaja 

 Tapani Koikkalainen ensiapuryhmän ryhmänjohtaja, Metso Paper 

 Kristiina Alho  veripalvelun yhdyshenkilö  
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 Keiju Saikkonen  nuoriso- ja kouluyhteistyö 

 Eliisa Raasakka  kouluyhteistyön yhdyshenkilö  

 Erkki Hietala  valmiustoiminnan yhdyshenkilö 

 Marko Tervo  tiedottaja  

 Malvi Leini ja Katriina Ahonen runopiiri 

 

Reddie Kids -ohjaajat: 

 Enni Herrala         Jyväskylän Rudolf Steiner – koulun kerho 

 Kirsi Aliranta-Kask   Vaajakummun koulun kerho 

 
Ähtärissä 20.4.2013 järjestetyn Länsi-Suomen piirin vuosikokoukseen osallistui yhteensä neljä 

virallista edustajaa Jyväskylän osastosta. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallituksen jäseninä vuoden 2014 vuosikokouk-

seen toimii Erkki Hietala.  Länsi-Suomen piirin vuosikokouksessa 20.4.2013 piirihallituksen vara-

puheenjohtajana valittiin jatkamaan Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta kaudelle 2013–2014. 

 

Alpo Tanskanen toimi myös Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäsenenä vuoden 2013 ajan.   

2.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi                                                                         

 

Vuoden 2013 lopussa jäseniä oli yhteensä 1233 (vuoden 2012 lopussa 1245), joista uusia 

65.   Jäsenhankinnassa hyödynnettiin uutta Jyväskylän osaston haitariyleisesitettä.  

 

Jyväskylän osaston keräyspäällikkö, Varttuneiden kerhon vetäjä ja osaston edellinen puheenjoh-

taja Ritva Salomaa sai Tasavallan presidentin myöntämän pronssisen ansiomitalin Länsi-Suomen 

piirin vuosikokouksessa 20.4.2013.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallitus myönsi kokouksessaan 14.5.2013 aktiivimer-

kin ensiapuryhmän ryhmänjohtaja Suvi Voutiselle.  

 

Veikko Vallille luovutettiin Tasavallan presidentin myöntämä Suomen Punaisen Ristin pronssisen 

ansiomitalin 10.12.2013.  

 

Kristiina Alholle luovutettiin osaston hallituksen kokouksessa 9.12.2013 Tasavallan presidentin 

myöntämä Suomen Punaisen Ristin hopeinen ansiomitali.  
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Jäsenkirjettä ei vuonna 2013 lähetetty.  

2.3 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 

 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Internet – kotisivuja ylläpidettiin RedNet palvelussa. 

RedNet on vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden oma verkkoympäristö, johon voi paitsi rakentaa 

osastolle kotisivut, myös perustaa ryhmiä ja käydä keskusteluja. Sivuilla esiteltiin mm. Jyväsky-

län osaston eri toimintamuodot ja julkaistiin ajankohtaisia uutisia. Internet – kotisivuilla julkaistiin 

tiedotteita mm. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmän toimintavalmiuden 

nostosta Laukaan ratsastusmaneesiturman johdosta, Valtakunnallisesta Sydäntalvi – harjoituk-

sesta, Lipaskeräyksen käynnistämisestä Syyrian konfliktin uhrien auttamiseksi, Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston kevätkokouksen päätöksistä, piirin ensiapukilpailuiden tuloksista, Länsi-

Suomen piirin vuosikokouksen päätöksistä, Vappuaattoyön nuorisopäivystyksestä, Ensiavun SM-

kilpailuiden tuloksista, Laukaan Vihtavuoren evakuoinnista, Toivakassa tapahtuneesta 2-vuotiaan 

etsinnästä, MM-rallin ensiapupäivystyksestä, Operaatio Nälkäpäivästä, Lipaskeräyksestä Filippiini-

en taifuunin uhrien auttamiseksi, Syyskokouksen päätöksistä sekä kiitettiin vapaaehtoisia vuoden 

2013 toiminnasta.   
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Jyväskylän osaston kirjepaperin ja – kuorien mallit  

Jyväskylän osasto ylläpiti myös Facebook – sivuja. Ystävävälittäjä avasi keväällä 2013 Twitter 

– tilin ”Ystäväksi”. tilillä tiedotettiin ajankohtaisista asioista sekä tuotettiin mielenkiintoista, koh-

deryhmää kiinnostavaa sisältöä. YLEn Suoralinja valitsi Jyväskylän osaston ystävätoiminnan Twit-

terin kautta ehdotetun uutisen päivän hyväksi uutiseksi 12.9.2013.  

 

Jyväskylän osasto paransi järjestötunnuksen 

käyttöä osaston kirjekuorissa ja – papereis-

sa. Keskustoimiston graafinen suunnittelija 

Liisa Åker viimeisteli Jyväskylän osaston kirje-

kuorien ja -papereiden ulkoasun. Osasto tilasi 

kirjekuoria ja – papereita Jyvässeudun Paino 

Oy:ltä. Niitä käytettiin osaston laskutuksessa, 

osaston virallisissa kokouspöytäkirjoissa, todis-

tuksissa, työsopimuksissa sekä tiedotteissa.  

 

Jyväskylän osastolle laadittiin haitariyleisesite 

yhdessä keskustoimiston graafisen suunnitteli-

jan kanssa. Yleisesitteeseen liitettiin myös jä-

senmaksutilisiirto. Vuoden aikana esitteestä 

käytettiin kopiokoneella tehtyjä kopioita. Paino-

talossa tehtävä esitteiden painatus siirtyi vuo-

delle 2014, koska mm. osaston toimitilojen 

muutto alkoi vaikuttaa todennäköiseltä ja Metso 

Paperin ensiapuryhmän nimi oli muuttumassa.   
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Osaston sisäinen tiedottaminen tapahtumista tehtiin pääsääntöisesti sähköpostilla ja tekstivies-

tein. Ensiapuryhmän käytössä oli ryhmätekstiviestipalvelu mm. hälytysviestien välittämiseen.  

 

Jyväskylän osaston hallitus teki kokouksessaan 18.8.2013 piirihallitukselle aloitteen Länsi-

Suomen piirin tiedotustoiminnan kehittämisestä. Aloitteessa ehdotettiin, että piiriin palkat-

taisiin oma tiedottaja. Piirihallitus päätti kokouksessaan 4.10.2013 merkitä Jyväskylän osaston 

pöytäkirjaotteen tietoonsa saatetuksi. Huomioida tiedotustoiminnan piirin työsuunnitelman val-

mistelussa sekä todeta, että Länsi-Suomen piirillä ei ole taloudellisia resursseja oman tiedottajan 

palkkaamiseen. 

 

Mediaseurantaa 

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 23.4.2013 ”PUNAINEN RISTI Jyväskyläläiset menestyivät 

ensiapukisoissa”. Radio City Jyväskylä uutisoi verkkosivuillaan 30.4.2013 ”SPR:n vapaaehtoiset 

päivystävät juhlakansan joukossa”. Tiedottaja Marko Tervo laati tiedotteen ”Punaisen Ristin en-

siapuryhmien SM-kilpailusta menestystä Jyväskylän osastolle. Radio City Jyväskylä uutisoi sivul-

laan 10.6.2013 ”Jyväskylän osastot menestyivät SPR:n ensiapuryhmien kilpailuissa”.  

 

Tiedottaja Marko Tervo julkaisi Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Internet – kotisivuilla 

10.7.2013 tiedotteen Laukaan Vihtavuoren tilanteesta. Tervo oli yhteydessä keskustoimiston tie-
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dotukseen josta saatiin tieto pian lähtevästä valtakunnallisesta tiedotteesta. Valtakunnallisessa 

tiedotteessa oli osia Jyväskylän osaston tiedotteesta.  Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi leh-

dessään 6.8.2013 ”Auttamishalu pelastaa henkiä. Vapepa: Pelastuspalvelun hälytyslistoilla noin 

tuhat ihmistä Keski-Suomessa. Paikalle saadaan nopeasti auttajiksi kymmeniä eri alojen harrasta-

jia ja ammattilaisia”. Artikkelissa haastateltiin Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tave Rauti-

aista sekä Jyväskylän osaston ensiapuryhmän ryhmänjohtaja Suvi Voutista. Laukaa-Konnevesi – 

lehti haastatteli 1.8.2013 päivän kasvona lähihoitajaksi valmistunutta Heidi Jämsää ensiapuryh-

mästä otsikolla ”Elämänkaari. Viikon kasvo: Ensiapua opinnoissa, töissä ja vapaa-ajalla”.   

 

Suur-Jyväskylän Lehti uutisoi 11.9.2013 ”Hyvää mieltä tärkeän asian äärellä” ja artikkelissa ker-

rottiin tulevasta Operaatio Nälkäpäivästä. 

 

Tiedottaja Marko Tervo laati 18.11.2013 järjestetyn osaston sääntömääräisen syyskokouksen 

jälkeen uutiskirjeen tiedotusvälineille ”Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopis-

te vuonna 2014 on nuorisotoiminnan kehittämisessä”. Radio City Jyväskylä uutisoi 19.11.2013 

”SPR panostaa nuoriin Jyväskylässä” verkkosivuillaan.  

  

Suur-Jyväskylän lehti kirjoitti 18.12.2013 ”Ahkera lipaskerääjä vuoden positiivisin”. Viikon vie-

raana haastateltiin vuoden 2013 positiivisimpana jyväskyläläisenä palkittua Juha Liukkusta, joka 

tunnetaan aktiivisena Punaisen Ristin lipaskerääjänä Jyväskylässä.   

2.4 Tapahtumat ja kampanjat 

 
Osallistuimme järjestön valtakunnallisiin tapahtumiin Punaisen Ristin viikkoon ja Operaatio 

Nälkäpäivään.  

 

Ystävät esittelivät toimintaansa 13.2.2013 Jyväskylän Sokoksella. Yleisöllä oli mahdollisuus myös 

pyörittää onnenpyörää.  

 

Campus osaston järjesti 13.2.2013 Katastrofityön illan. Paikalla oli myös Punaisen Ristin kansain-

välisen henkilöreservin jäsen Kristiina Alho Jyväskylän osastosta.  

 

Punaisen Ristin viikolla 8.5.2013 Jyväskylän osasto esittäytyi Ahjokadun Prismalla yleisölle ja teki 

Punaisen Ristin tuotemyyntiä ja järjesti Osaa auttaa -kilpailun.   
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Jyväskylän kaupungin OIVA – keskuksen ”Virkisty viisaasti” – ikääntyneiden päivässä 29.5.2013 

tiedottaja Marko Tervo, sosiaalipalveluiden yhdyshenkilö Salme Kauppinen esittelivät Punaisen 

Ristin toimintaa yhdessä Kuokkalan osaston Outi Oinosen kanssa.  

 

Vaajakosken Kohinoissa 10.8.2013 esiteltiin osaston toimintaa ja päivystyspalveluautoa yleisölle.  

 

Yhteisöllisessä kulttuuritapahtumassa, Tourujoen yössä 28.9.2013 osasto esitteli toimintaansa 

yleisölle.   

 

Vaajakoskella avattiin uusi S-market keskiviikkona 4.9.2013. Suomen Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin järjestöpäällikkö Jooel Niittynen ja Jyväskylän osaston sihteeri, tiedottaja Marko 

Tervo veivät yhdessä Länsi-Suomen piirin tervehdyksen uudelle S-marketille. Torstaina 5.9.2013 

asiakasomistajan päivänä Jyväskylän osasto ja Länsi-Suomen piiri esittelivät toimintaansa yleisöl-

le ja tekivät Punaisen Ristin tuotemyyntiä. 

  

Kansalaistoiminnankeskus Matarassa järjestettiin Vapaaehtoiseksi! – messut 2.12.2013. Tapah-

tumassa esiteltiin Jyväskylän osaston toimintaa yleisölle.  

2.5 Oma varainhankinta 

 
Jäsenmaksupalautteet ja ensiapuryhmän päivystystulot olivat varainhankinnan pohja. Muu 

varainhankinta muodostui arpajaisten, myyjäisten, onnenpyörän, kirpputorin ja koulutus-

palkkioiden tuotosta.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti virkistystoimintaa Vireyttä vanhuksille ry:n 

(entinen Jyväskylän vanhainkotiyhdistys ry) tiloissa kerran kuukaudessa syyskuusta lähtien. 

Osasto sai korvauksia tapahtumien järjestelyistä Vireyttä vanhuksille ry:ltä.  

 

Ensiapuopettaja ETK Ritva Salomaa järjesti yhteensä seitsemän tunnin kestänyttä Lasten tapa-

turmat – koulutusta. Jyväskylän Rudolf Steiner – koululla järjestettiin Punaisen Ristin ensiapu 1-

kurssi, josta todistuksen sai yhteensä 18 nuorta.  
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3. VAPAAEHTOISPALVELUT 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta  

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa toimi 2013 kaksi ensiapuryhmää Jyväskylän 

osaston ensiapuryhmä sekä Metso Paperin Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmässä oli jäseniä yhteensä 62 henkilöä. Ryhmä toimii sekä Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä että koulutusryhmänä. 

 

Lisäksi ryhmäläisillä on koulutusta mm. alkusammutuksessa, radiopuhelinviestinnässä etsinnässä, 

nuorisotoiminnassa ja henkisessä tuessa. 

 

Ryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 20 kertaa. Kokoontumisia pidettiin joka toinen tiistai. 

Kesätaukoa kokoontumisista pidettiin kesäkuun alusta elokuun puoleen väliin asti. Harjoituksia 

Kuva: Jouko Aho  
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pidettiin ensiavun ja pelastuspalvelun aiheista. 

 

Tilattuja ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 52. Päivystyksissä autettiin n. 400 ihmistä. En-

siapuryhmän päivystyksistä suurimpia olivat: Neste Oil Rally Finland, Sataman yö, Suomi Pop -

festivaali, jm -talvimestaruuskisat sekä kaukalopallo turnaus. Omien päivystysten lisäksi ensiapu-

ryhmäläiset osallistuivat myös muiden osastojen päivystyksiin Jämsässä sekä Karstulassa. 

 

Tilattujen päivystysten lisäksi ensiapuryhmä järjesti omat päivystykset vappuna, koulujen 

päättäjäispäivänä, koulujen aloitus viikonloppuina sekä uutena vuotena. Osaston päivys-

tyspalveluauton kunnossapidosta on vastannut ensiapuryhmä Jouko Ahon johdolla. Auto on ollut 

mukana päivystyksissä sekä erilaisissa tapahtumissa joka on lisännyt osaston näkyvyyttä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri järjesti 20.4.2013 Ähtärin Honkiniemessä alueensa 

ensiapuryhmille ensiapukilpailut. Samassa yhteydessä piirin Reddie Kids – kerhot kilpailivat 

paremmuudestaan. Jyväskylän osaston ensiapuryhmän ensivastepari Aarno Vitikainen ja Juha 

Aro voittivat kilpailuissa sarjansa. Jyväskylän osaston ensiapuryhmän aikuisten sarjan joukkuees-

sa kilpailivat ryhmänjohtajana Venla Tarvainen ja ryhmäläisinä Esa Patja, Mika Leppänen, Heidi 

Jämsä, Kaisu Hämäläinen ja Timo Pänkäläinen. Aikuisten joukkue sijoittautui sarjassaan toi-

seksi. Valtakunnallisessa ensiaputapahtumassa, joka järjestettiin Savonlinnaan 7.-8.6.2013, Jy-

väskylän osaston ensivastepari sijoittui sarjassaan toiseksi.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän käytössä on kuusi viranomaisradioverkon (Virve) päätelaitet-

ta. Päätelaitteet ovat parantaneet ensiapuryhmän viestiyhteyksiä, saatu salattu viestiyhteys ja 

helpottanut viranomaisyhteistyötä. 

 

Metso Paperin Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä  

 

Metso Parin Rautpohjan tehtaan ensiapuryhmässä toimi vuonna 2013 yhteensä yhdeksän 

henkilöä, joista naisia on kolme. Päivystysoikeus oli ryhmässä kaikilla. Punaisen Ristin EA 2 – 

kurssin käyneitä on kaksi henkilöä, Punaisen Ristin EA 3 -kurssin käyneitä on kaksi henkilöä, Evy 

- koulutettuja on yhteensä viisi henkilöä. Ryhmänjohtajakoulutettuja on kaksi henkilöllä. 

  

Ryhmä kokoontui omissa tiloissaan Rautpohjan tehdasalueella joka toinen keskiviikko klo 15.30 

alkaen.  Kesällä oli tauko harjoitustoiminnassa.  Ryhmä harjoitteli vuoden 2013 aikana yh-

teensä 17 kertaa. Lisäksi tehtaan eri osastoilla järjestettiin kolme ensiapuharjoitusta. 
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Metso Paperin Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmällä ensiapupäivystyksiä vuonna 2013 oli 17 

kappaletta. Päivystystunteja kertyi 107. Autettuja henkilöitä oli yhteensä 42.  Yhteispäivystyksiä 

muiden osastojen kanssa tehtiin kuusi kappaletta.  

 

3.2 Keräystoiminta 

 

 

 

Suomen Punainen Risti käynnisti 7.3.2013 valtakunnallisen keräyksen, jolla autettiin Syyrian 

konfliktin uhreja. Humanitaarista apua tarvitsi noin neljä miljoonaa syyrialaista, mikä on noin 

viides koko maan väestöstä. Jyväskylän osaston Syyria-keräykseen tulos oli 487,72 euroa.  

 

Operaatio Nälkäpäivä 12 – 14.9.2013 toteutettiin Jyvässeudun osastojen (Jyväskylä, Campus, 

Kuokkala ja Palokka) yhteistyönä. Operaatio Nälkäpäivässä kerätyillä varoilla autetaan katastrofi-

en uhreja Suomessa ja muualla maailmassa. Keräyskeskuksia oli kaksi, Länsi-Suomen piirin Jy-

väskylän aluetoimistolla ja Sammonkatu 6:ssa.  Myyntitapahtumia oli Kävelykadun kompassilla ja 

S-market Vaajalassa Vaajakoskella. Lipaskerääjiä sekä leivän-, hernekeiton ja kahvinmyyjiä osal-

listui Operaatio Nälkäpäivään yhteensä 236 henkilöä.  Operaatio Nälkäpäivän tulos oli yhteensä 

30 295,63 euroa. 

        Kuva: Sari Mustamäki 
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Erittäin voimakas taifuuni Haiyan iski Filippiineille varhain perjantaiaamuna 8.11.2013 ja kul-

ki yli maan päivän aikana. Yli kaksi miljoonaa ihmistä oli humanitaarisen avun tarpeessa Filippii-

neillä. Jyväskylän osasto käynnisti lipaskeräyksen 12.11.2013. Lipaskerääjiä oli yhteensä 

48 henkeä ja lipaskeräyksen tulos oli yhteensä 12 190,35 euroa.  

 

Osastolla on jatkuvassa keräyksessä kolme ns. ”kylmää” lipasta sijoitettuna Kalpis -

karkkikioskeihin: Matkakeskus, Foorum ja Nisulankulma. Lippaat tyhjennettiin suunnitelman mu-

kaisesti ja varat tilitettiin Katastrofirahastoon  

 
Hyväpäivä -keräyksen tuotot käytetään Punaisen Ristin vapaaehtoistyön tukemiseen Suomes-

sa.  Hyväpäivä – lipaskeräykseen kerättiin Jyväskylän osastossa vuonna 2013 yhteensä 763,13 

euroa.  

 

Valtakunnallisen Hyvä joulumieli -keräyksen järjestivät Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja 

Suomen Punainen Risti yhteistyössä Ylen aamu-tv:n, Yle Radio Suomen ja Yle Radio Vegan kans-

sa. Keräys käynnistyi perjantaina 22.11.2013 ja jatkui jouluaattoon saakka. Keräystuloksesta 

hankittiin 70,00 euron arvoisia ruokalahjakortteja lapsiperheelle. Jyväskylän osasto tilitti val-

takunnalliseen Hyvä joulumieli-keräykseen 442,90 euroa.  
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3.3 Nuorisotoiminta  

 

 

 
 
Jyväskylän osastossa toimi vuonna 2013 kaksi Reddie Kids – kerhoa Vaajakoskella Vaaja-

kummun koululla sekä Jyväskylän Rudolf Steiner – koululla. Reddie Kids on Punaisen Ristin var-

haisnuorten (7–12vuotiaiden) kerhotoimintaa, jossa lapset tutustuvat pääasiassa leikkien, eri-

laisten harjoitusten ja keskustelun avulla Punaisen Ristin arvoihin ja toimintaan. 

Vaajakummun koulun Reddie Kids – kerho  

 

Vaajakummun koulun Reddie Kids – kerho jatkoi tutulla hyväksi havaitulla toimintakonseptilla, 

jossa kerhokerroilla vuorottelevat ensiapuharjoitukset, muut Punaisen Ristin toimintaan liittyvät 

teemat, sekä leikki ja muunlainen virkistystoiminta. Kerho kokoontui Vaajakummun koululla 

maanantaisin klo 18.30–19.30, lukuun ottamatta muutamia vierailuja ja virkistyskertoja. 

 

Toiminnassa on mukana kymmenen vapaaehtoista aikuista, jotka toimivat kerho-ohjaajina. 

Vuonna 2013 kerhossa kävi n. 20 lasta (kevätkaudella 18 lasta, syyskaudella hieman vä-

      Kuva: Anna Liukko  

 



17 

 

hemmän, eli 13 lasta). Vuoden aikana saimme toimintaan mukaan yhden uuden ohjaajan ja kaksi 

uutta kerholaista. Ohjaajina toimivat vuonna 2013 AnnaMari Ahlgren, Harri Ahlgren, Kirsi Aliran-

ta-Kask, Hanna-Kaisa Auvinen, Jaana Hämäläinen Luukkainen, Marja Hartikka, Veijo Hartikka, 

Anna Liukko, Henna Mansikkaviita ja Tero Mansikkaviita. 

 

Vuoden aikana tekemämme pienehköt hankinnat liittyivät oleellisesti kerhotoimintaan. Kaksi oh-

jaaja oli kiinnostunut osallistumaan ohjaajakoulutukseen omakustanteisesti. Ohjaajakoulutusta ei 

kuitenkaan järjestetty vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Yksi ohjaajista suoritti keväällä 2013 

Punaisen Ristin EA 2 – kurssin. 

 

Vuonna 2013 kerhosta osallistui kaksi, kolmen lapsen muodostamaa joukkuetta Reddie 

Kids kilpailuihin. Reddie Kids kisat järjestettiin 20.4.2013 Honkiniemen kurssikeskuksessa Äh-

tärissä. Joukkue ”Punainen Sydän” tuli kolmannelle sijalle.  Joukkueen ”Punainen sydän” 

johtajana toimi Siiri Purojärvi ja jäseninä Vilja Hartikka ja Jenna Rovio. Joukkue ”Potato Mas-

ters” voitti sarjansa. Joukkueen johtajana toimi Wille Purojärvi ja jäseninä Arttu Hartikka ja 

Wilma Rovio.  Voittajajoukkue pääsi edustamaan piiriä valtakunnalliseen Reddie Kids 

kilpailuun Savonlinnaan 7. – 8.6.2013.  Mukana olivat joukkueen huoltajat Anna Liukko ja 

Henna Mansikkaviita. Joukkue sijoittautui sarjassaan jaetulle neljännelle sijalle yhdessä Helsingin 

ja Uudenmaan piirin 2. joukkueen ja Lapin piirin joukkueen kanssa. 

Jyväskylän Rudolf Steiner – koulun Reddie Kids – kerho 

 
Marraskuussa 19.11.2013 aloitti Reddie Kids -kerho Jyväskylän Rudolf Steiner-koululla.  

Kerho kokoontui vuonna 2013 yhteensä viisi kertaa. Kerholaisia oli yhteensä kahdeksan. Kerhon 

ohjaajina toimivat Enni Herttala, Pipsa Lievonen, Sofia Sarkava ja Ritva Salomaa. 
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3.4 Sosiaalipalvelutoiminta 

 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoimintaa ohjattiin myös vuonna 2013 palkatun ystä-

vänvälittäjän toimesta. Järjestöavustaja/ystävävälittäjä Maija Borénin äitiysloman sijaiseksi 

palkattiin maaliskuussa Henna-Maria Jalosalmi. Jalosalmen työsuhde oli kevään ajan osa-aikainen 

(20 tuntia / viikko), kesätauon jälkeen syksyllä työaikaa pidennettiin Jyväskylän kaupungin 

myöntämän nuorisotoiminnan avustuksen turvin. Tällä rahoituksella käynnistettiin Jyväskylän 

osaston nuorten ystäväryhmä, joka myöhemmin laajeni osaston uudeksi nuorisoryhmäksi. Ja-

losalmen työsuhde jatkuu huhtikuulle 2014. 

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimi kevään ajan Kansalaistoiminnankeskus Mataran 

tiloissa Tourulassa, mutta ystävävälittäjän palattua kesätauolta ystävävälitys muutti väliai-

kaisiin tiloihin Länsi-Suomen piirin aluetoimistolle Ailakinkadulle. Osasto etsii uutta tilaa, 

johon voitaisiin yhdistää kaikki toiminnot samoihin tiloihin. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika 

toimi totuttuun tapaan maanantaista keskiviikkoon kello 9-12.  

 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoiminnasta ilmoitti olevansa kiinnostu-

nut 63 ihmistä ja lopulta kolmella ystävätoiminnan peruskurssilla yhteistyössä OK-

opintokeskuksen kanssa koulutettiin 59 vapaaehtoista. Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa 

yhdistettiin vuoden aikana 34 uutta ystäväparia. Kertaluontoisesti toimivassa vapaaehtoisessa 

asiointiavussa jatkettiin yhteistyötä Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoiminnan pal-

Kuva: Petteri Kivimäki 

 



19 

 

veluiden eli Vaparin kanssa siten, että neljänä päivänä viikossa auki oleva puhelinpäivystys 

hoidettiin niin, että maanantaisin ja tiistaisin osaston ystävävälittäjä päivysti puhelinta samaan 

aikaan osaston päivystysajan kanssa. Vapaaehtoinen asiointiapu auttoi vuoden aikana 147 yksi-

tyistä henkilöä Jyväskylän alueella. Määrä siis yli kaksinkertaistui edellisvuoteen nähden. Käyttä-

jämäärästä päätellen toiminnan konsepti on alkanut tulla tutummaksi jyväskyläläisille. Toiminnan 

haasteena on edelleen se, että ihmiset eivät tunnista Vapaaehtoista asiointiapua omana toiminta-

naan, vaan kerta-apupyyntöjä tehdään edelleen vääriin numeroihin.  

 

Osaston ystävätoiminnan osalta jatkettiin kerran kuussa järjestettäviä, ystävätoiminnassa muka-

na oleville vapaaehtoisille tarkoitettuja ystäväiltoja. Ystäväillat ovat vertaistuki-iltoja, joissa 

vapaaehtoisina toimiville tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun, mutta myös tietoa, joka tukee 

heidän vapaaehtoisena toimimistaan. Keväällä käynnistyi myös uusi ystäväiltojen teemasarja 

”Yksinäisyys yhteiskunnassa”, jonka tarkoituksena on esitellä vapaaehtoisille näkökulmia suoma-

laisen yhteiskunnan yksinäisyyteen siten, että eri ammateissa ja tehtävissä olevat ihmiset kerto-

vat miten yksinäisyys heille näyttäytyy. Teemasarjan avasi tv:stäkin tuttu jyväskyläläinen, enti-

nen kenttäpoliisi Jonne Rinne. Ystäväiltojen lisäksi vapaaehtoisille järjestettiin syyskauden avajai-

siksi virkistyspäiväleiri Haapaniemessä Savutuvan apajalla, jossa ruokailun ja mukavan yhdessä 

olon lisäksi pureuduttiin henkisen huono-osaisuuden teemaan. Osallistujamäärä oli maksutto-

muuden vuoksi rajoitettu 20 henkilöön ja määrä täyttyikin nopeasti. Päivästä saatiin hyvää palau-

tetta ja toiveena oli, että samankaltaisia päiviä voitaisiin järjestää useammin. 

 

Vuoden lopussa rekisterissä oli vapaaehtoisia ystävätoimijoita 250 henkilöä. Nämä henki-

löt toimivat ystäväpareina, kertaluontoisessa ystävätoiminnassa, kerhojen ohjaajina ja 

kerholaisina, sekä tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuonna 2014 ystävä-

toiminnan rekisterin päivittäminen jatkuu vapaaehtoisten ja ystäväasiakkaiden osalta.  

Kerhotoiminta 

 

Sosiaalipalvelun toimintaryhmiä ovat Nunu – nuori nuorelle – ystävätoiminta, Vaajakosken ystä-

väkerho, Varttuneiden kerho sekä runopiiri.  

Nunu – nuori nuorelle – ystävätoiminta 

 

Nuori nuorelle - ystäväkoulutus järjestettiin marraskuussa 2013. Kurssille osallistui 14 alle 

29–vuotiasta nuorta. Kurssille osallistuneista alettiin muodostaa nuorten toimintaryh-

mää, joka ystävävälittäjä Henna-Maria Jalosalmen johdolla kokoontui kurssin jälkeen suunnitte-

lemaan ryhmän toiminnan aloittamista. Kurssilaiset osallistuivat myös lipaskeräykseen Filippiinien 

taifuunin uhrien auttamiseksi sekä maailman AIDS -päivän tapahtumaan.  
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Runopiiri  

 

Keskimäärin kymmenen henkilöä kokoontui joka toinen viikko Sammon kotilounaan tiloissa 

(Sammonkatu 8). Ohjaajina toimivat Malvi Leini ja Katriina Ahonen.  Runojen aihepiirit sovittiin 

yhdessä jäsenten toiveiden mukaisesti. 

Vaajakosken ystäväkerho   

 
Vaajakosken ystäväkerhon toimintaan osallistui vuonna 2013 yhteensä 12 henkeä. Ker-

hon ohjaajana toimi Salme Kauppinen.  

 

Tammikuu  

9.1.2013 Suunnitteluilta Palvelutalo Väkkärässä. mukana yhdeksän ystävää. 

 

Helmikuu  

16.2.2013 Sydäntalviharjoitus Ailakinkadulle ystävänpäivä juhlaan evakuoitiin Vaajakosken Vete-

raanitalolta, Kirkkotie 13:sta, Harjukodilta sekä Lakitien yksiköstä linja-autolla asukkaita. 

 

Huhtikuu 

10.4.2013 lauluilta Lakitien yksikössä ystäviä mukana viisi asukkaita 22 henkilöä 

16.4.2013 Vaajakosken Urheilutalolla Vaajakosken eläkkeen saajien tilaisuudessa esittelemässä 

Punaisen Ristin toimintaa Outi Oinonen ja Salme Kauppinen kertomassa Vaajakosken ystäväryh-

män toiminnasta 

 

Toukokuu 

18.5.2013 Keski-Suomen Opistolla ystävien kevätjuhlaan osallistui kaksi henkilöä ystäväkerhosta 

 

Elokuu 

10.8.2013 Vaajakosken Kohinoissa esiteltiin toimintaa ja myytiin arpoja. Ensiapuryhmästä oli 

kaksi henkilöä esittelemässä osaston päivystyspalveluautoa sekä osaston tiedottaja 

 

Lokakuu  

9.10.2013 Pidettiin lauluilta Harjukodilla mukana yhdeksän ystävää mukana 

 

Marraskuu  

13.11.2013 Bingoilta Vaajakosken Veteraanitalolla tarjottiin asukkaille ensin kahvit jonka jälkeen 

pelattiin bingoa palkintojen kanssa. Seitsemän ystävää oli mukana 
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Joulukuu 

11.12.2013 Harjuhovissa joululaulutuokio yhdeksän ystävää mukana 

18.12.2013 Kiitos -ilta Vaajakosken Kahvila-konditoria Caffitellassa. Kiitos – illassa oli mukana 

11 ystävää 

Varttuneiden kerho 

 
Varttuneiden kerho on kokoontunut kesä-heinäkuuta lukuun ottamatta kuukausittain Län-

si-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistolla tai ryhmä on tehnyt tutustumiskäyntejä kiinnos-

taviin kohteisiin (Vanha veturi, Käsityömuseo, Kaupungintalo). Kerhon ohjaajana on toiminut Rit-

va Salomaa. Kokoontumiskertoja oli 11 ja kerholaisia 37. Kesäkuussa tehtiin kolmen vuorokauden 

Pielisen kierros, retki Pohjois-Karjalaan. Osallistujia retkellä oli yhteensä 17. Kerholaiset osallis-

tuivat Operaatio Nälkäpäivään laittamalla keräysvälineet kuntoon ja huolehtimalla kävelykadun 

kompassilla leivän, hernekeiton ja kahvin myyntitapahtumasta. 

 
3.5 Valmiustoiminta  
 

Valmiustoiminnan tarkoituksen on turvata Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja onnet-

tomuustilanteissa. 

Harjoitukset 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto osallistui valtakunnalliseen Sydäntalvi – harjoituk-

seen 16.2.2013. Harjoituksen lähtötilanteena oli raju talvimyrsky, joka katkaisi laajoilta alueilta 

sähkön ja lämmön jakelun, ja viranomaiset pyysivät Punaista Ristiä avaukseen noutamaan huo-

nokuntoiset vanhukset turvaan pimenneistä ja kylmenneistä asunnoistaan. 

 

Campuksen ja Jyväskylän osastot ”evakuoivat” Vaajakoskelta halukkaita Harjutien, Harjukodin, 

Kirkkotien, Veteraanitalon ja Lakitien asumisyksikköjen asukkaita linja-autolla Tourulaan Länsi-

Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistolle. Harjutien asumisyksikköön jääneille järjestettiin Cam-

pus osaston toimesta muuta ohjelmaa. Evakuoituja Vaajakoskelta oli yhteensä noin 30 henkeä. 

Tämän lisäksi paikalle tuli noin kymmenen henkilöä muualta. Vapaaehtoisia oli juhlan järjestelyis-

sä noin 25 vapaaehtoista, joista 15 oli Jyväskylän osastosta ja 10 Campuksen osastosta. Lisäksi 

noin 20 Campus osaston vapaaehtoista osallistui muualla harjoituksen järjestelyihin.  

Hälytystilanteet 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän jäseniä oli osaston hälytyslistalla vuodenvaihteessa yhteensä 

27 henkilöä. Hälytysryhmän hälytyksiä oli vuonna 2013 yhteensä seistämän.  
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Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto sai varautumishälytyksen 13.2.2013 Länsi-

Suomen piiriltä Laukaassa tapahtuneen ratsastusmaneesin sortuman vuoksi. Piiri oli 

saanut tehtäväkoodin ”Räjähdys suuri, Laukaa”. Varautumishälytyksellä nostettiin ensiapuryhmän 

toimintavalmiutta. Varautumishälytykseen vastasi yhteensä kymmenen henkeä ensiapuryhmästä 

ja he olivat valmiita osallistumaan pelastustöihin ja ensihuoltotehtäviin. Varautumishälytys puret-

tiin kun apua ei Laukaassa tarvittu lisää.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sai 10.7.2013 hälytyksen Laukaan 

Vihtavuoressa olevan räjähdysvaaran vuoksi. Tehtaan ympäristöstä valmistauduttiin evaku-

oimaan yli 2000 ihmistä. Evakuointi oli suurin Suomessa rauhanaikana tapahtunut laajamittainen 

evakuointi. Hälytykseen osallistuu yhteensä yhdeksän vapaaehtoista Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston ensiapuryhmästä ja Metson Rautpohjan tehtaan ensiapuryhmästä. Vapaaehtoi-

set saivat kiitosta hyvin hoidetusta hälytystehtävästä Laukaan osastolta, evakuoiduilta sekä vi-

ranomaisilta.   

Keräysvalmius 

Suomen Punainen Risti käynnisti 7.3.2013 valtakunnallisen keräyksen, jolla autettiin Syyri-

an konfliktin uhreja. Humanitaarista apua tarvitsi noin neljä miljoonaa syyrialaista, mikä on 

noin viides koko maan väestöstä. Jyväskylän osaston Syyria-keräykseen tulos oli 487,72 euroa.  

 

Erittäin voimakas taifuuni Haiyan iski Filippiineille varhain perjantaiaamuna 8.11.2013 ja kul-

ki yli maan päivän aikana. Yli kaksi miljoonaa ihmistä oli humanitaarisen avun tarpeessa Filippii-

neillä.  

Jyväskylän osasto käynnisti lipaskeräyksen 12.11.2013. Lipaskerääjiä oli yhteensä 48 henkeä ja 

lipaskeräyksen tulos oli yhteensä 12 190,35 euroa.  

Kotimaan apu 

Jyväskylän osasto antoi marraskuussa 2013 kahdessa eri tulipalotilanteessa olleille henki-

löille A-apua Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto jakoi vähävaraisille ja vaikeassa elämäntilanteessa 

oleville yhteensä 120 lapsiperheelle Hyvä joulumieli – lahjakorttia. Apua tarvitsevat perheet 

etsittiin yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. 

 

LähiTapiola lahjoitti joulun alla 1000,00 euroa Jyväskylän osastolle käytettäväksi alueen 

vähävaraisten Jyväskyläläisten lapsiperheiden auttamiseen. Summalla hankittiin 14 kappaletta 

70,00 euron arvoisia lahjakortteja vähävaraisille lapsiperheille.  
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Tiedotusvalmius  

”Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä nosti toimintavalmiuttaan Laukaassa 

13.2.2013 tapahtuneen ratsastusmaneesin sortuman vuoksi” uutisoitiin Jyväskylän osaston Inter-

net – kotisivuilla 13.2.2013.  

 
Tiedottaja Marko Tervo julkaisi Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Internet – kotisivuilla 

10.7.2013 tiedotteen Laukaan Vihtavuoren tilanteesta. Tervo oli yhteydessä keskustoimiston tie-

dotukseen josta saatiin tieto pian lähtevästä valtakunnallisesta tiedotteesta. Valtakunnallisessa 

tiedotteessa oli osia Jyväskylän osaston tiedotteesta. Tervo kirjoitti tiedotteen myös Laukaan 

osaston Internet – kotisivuille ja tarjoutui auttamaan Laukaan osastoa tulemalle paikalle jos tie-

dotusapua olisi paikan päällä tarvittu.  

Valmiussuunnittelu 

Jyväskylän osaston valmiussuunnitelma päivitettiin tammikuussa 2014.  Valmiussuunnitel-

massa henkilövahvuuksiksi on määritetty seuraavat: Hallitus 8 henkeä, ensiapuryhmä 20 henkeä. 

Valmiussuunnitelmassa ei ole huomioitu ystävä- ja keräystoiminnan vapaaehtoisia.  

 
Jyväskylän osasto täytti Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) hälytyskortin. Tehtäviksi mää-

ritettiin kotimaan apu, ensiapu, henkinen tuki, etsintä ja liikenteen ohjaus. Ensiapuryh-

män kokonaisvahvuus on Vapepan hälytyskortissa 20 henkeä, joista 1-3 tunnissa hälytyksestä 

tulee paikalle 5 henkeä ja yli 3 tunnissa hälytyksestä 10 henkeä.  

 

4. TALOUS  

 

Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunta myönsi kokouksessaan 14.5.2013 5000,00 euron suu-

ruisen kohdeavustuksen hankkeeseen nuoret nuorille ystävätoimintaan.  

 

Jyväskylän osaston hallitus teki kokouksessaan 11.6.2013 päätöksen tehdä Alexandria Pankkiiri-

liike Oyj:n kautta viiden vuoden sijoitukset Luottokori Eurooppa 4 (15 000,00 euroa) ja yli vuo-

den sijoituksen Alexandria Cautious Manager Found (10 0000,00 euroa). Sijoituksilla tavoitel-

tiin osaston varoille normaalia pankkitalletusta parempaa korkotuottoa.  Sijoitusajatuk-

sen taustalla on inflaation ylittävä tuotto-odotus ja varat ovat vapautettavissa mm. äkillisiin in-

vestointitarpeisiin.  Esimerkiksi vuonna 2013 ensiapuryhmän päivystysautoa piti korjata yllätyk-

sellisesti.  

 

Tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa -6895,22 euroa alijäämää.   

  

 



24 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

jyvaskyla.punainenristi.fi 

Matarankatu 6, 40100 JYVÄSKYLÄ  

jyvaskyla@punainenristi.fi  

0400 351 677 

 


