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1 Yleiskatsaus vuoden 2016 toimintaan  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste vuonna 2016 

oli valmiustoiminnan kehittämisessä. Jy-

väskylän ja Kuokkalan osastot osallistuivat 

valtakunnalliseen Äkkilähtö -valmius-

harjoitukseen Kuokkalan koululla 

1.10.2016. Koululaisia, heidän vanhempi-

aan ja sisaruksiaan paikalla oli yhteensä 

26.   Harjoitukseen osallistui yhteensä 16 

vapaaehtoista Punaisesta Rististä ja Va-

paaehtoisesta pelastuspalvelusta. Lisäksi 

paikalla oli kaksi työntekijää kriisikeskus 

Mobilesta. Jyväskylän osasto järjesti kaksi 

henkisen tuen peruskurssia yhdessä Länsi-

Suomen piirin kanssa 24.-25.9.2016 va-

paaehtoisilleen. Myös ensihuollon perus-

kurssi järjestettiin Jyväskylässä 

19.11.2016. Jyväskylän osasto osallistui 

vuonna 2016 yhteensä seitsemään häly-

tystilanteeseen, joista neljä oli ensihuolto-

tilanteita ja kolme kadonneen henkilön 

etsintää. Lisäksi yhteen etsintähälytykseen 

ei saatu liikkeelle vapaaehtoisia. Autettuja 

hälytystilanteissa oli yhteensä 14.  

 

Jyväskylän osasto järjesti 3.9.2016 tutus-

tumismatkan Suomen Punaisen Ristin Kal-

kun logistiikkakeskukseen Tampereella. 

Samalla tehtiin tutustumiskäynti Punaisen 

Ristin Tampereen osaston vapaaehtoistoi-

minnankeskus Tampuriin. Retkelle osallis-

tui yhteensä 24 vapaaehtoista.  
 

Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osasto-

jen yhteistyössä järjestämä Nälkäpäivä -

keräys (15.-17.9.2016) tuotti Suomen Pu-

naisen Ristin katastrofirahaston yhteensä 

24 688,30 euroa. 

 

Uusi ystävätoiminnan toimintaryhmä, mie-

hille suunnattu Kokeneet Konkarit aloitti 

toiminnan 4.5.2016.  Toiminnan piirissä oli 

vuoden 2016 aikana yhteensä 24 miestä. 

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 170 eri 

lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Jou-

lumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron 

arvoisia lahjakortteja osaston alueella jou-

lukuussa. Apua tarvinneet perheet etsittiin 

yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoi-

men kanssa. Näköasiantuntijat -

optikkoverkosto lahjoitti Punaiselle Ristin 

kautta Jyväskylässä silmälasit 14 vähäva-

raiselle henkilölle Jyväskylässä marras-

joulukuussa.  Silmälaseja tarvinneet etsit-

tiin yhdessä Jyväskylän katulähetyksen 

ruokapankin kanssa.  

 

Ensiapuryhmät auttoivat järjestämissään 

ensiapupäivystyksissä yhteensä 389 henki-

löä vuonna 2016.  

 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2016 lopussa oli yhteensä 1 144 henkeä.  

 

Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osas-

to järjesti 1.9.2016 ylimääräisen kokouk-

sen, jossa se päätti yksimielisesti osaston 

purkamisesta ja liittämisestä Jyväskylän 

osastoon 1.1.2017 lukien. Jyväskylän 

osaston sääntömääräinen syyskokous 

8.11.2016 hyväksyi osastoliitoksen osal-

taan. Lopullisen päätöksen osastoliitokses-

ta teki Suomen Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin piirihallitus, joka kokoontui 

17.12.2016. Suomen Punaisen Ristin Tik-

kakosken osasto purettiin 31.12.2016 ja 

liitettiin Jyväskylän osastoon 1.1.2017 lu-

kien.  

 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosi-

kokouksessa 23.4.2016 Erkki Hietala Jy-

väskylän osastosta valittiin piirihallituksen 

jäseneksi kaudelle 2016-2018. Piirihallituk-

sen puheenjohtajana jatkaa Alpo Tanska-

nen Jyväskylän osastosta vuoden 2017 

vuosikokoukseen asti. Hän toimii myös 

Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäse-

nenä. Toimikausi päättyy Helsingissä kesä-

kuussa 2017 järjestettävään yleiskokouk-

seen. 
 

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja 

vuonna 2016 olivat mm. ensiapupäivystys-

tuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuolto-

sopimus sekä jäsenmaksutuotot. Jyväsky-

län yliopiston opettajaopiskelijat järjestivät 

opintoihinsa liittyen kahvila Kardemummon 

21.2.2016. Kahvilan tuotto Jyväskylän 

osaston ystävätoimintaan oli 518,55 euroa.   

Tilinpäätösvuodelta 2016 osoittaa - 491,33 

euroa alijäämää. 
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2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakun-

nalla  

 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta 
 

Jyväskylän osaston hallitus kokoontui 

vuonna 2016 yhteensä 12 kertaa. Hallituk-

sen jäsen Johanna Sievänen erosi hallituk-

sen jäsenyydestä kesken kauden 

12.1.2016.  Hallituksen käytössä oli pilvi-

palvelu, jonne koottiin ja valmisteltiin etu-

käteen hallituksen kokouksissa käsitellyt 

asiat. Tämä helpotti sihteerin työtä ko-

kouksissa. Kokousten jälkeen valmistuneet 

kokousten pöytäkirjat jaettiin palvelussa 

hallituksen jäsenille ja eri luottamushenki-

löille.  

 

Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osas-

ton sihteeri ja jäsensihteeri Leena Tiainen 

lähetti 30.5.2016 sähköpostin, jossa hän 

kertoi Tikkakosken osaston hallituksen 

käsitelleen kokouksessaan 17.5.2016 

osaston purkamista ja liittämistä Jyväsky-

län osastoon. Tikkakosken osasto järjesti 

1.9.2016 ylimääräisen kokouksen, jossa se 

päätti yksimielisesti osaston purkamisesta 

ja liittämisestä Jyväskylän osastoon 

1.1.2017 lukien.  Jyväskylän osaston halli-

tus päätti kokouksessaan 13.9.2016 suh-

tautua osastoliitokseen myönteisesti.  Jy-

väskylän osaston sääntömääräinen syys-

kokous 8.11.2016 hyväksyi osastoliitoksen 

osaltaan. Lopullisen päätöksen osastolii-

toksesta teki Suomen Punaisen Ristin Län-

si-Suomen piirin piirihallitus, joka kokoon-

tui 17.12.2016. Tikkakosken osasto puret-

tiin 31.12.2016 ja liitettiin Jyväskylän 

osastoon 1.1.2017 lukien.  
 

Suomen Punaisen Ristin Campuksen osas-

ton hallituksen jäsen, rahastonhoitaja Jen-

na Junttila soitti tiedottaja Marko Tervolle 

25.11.2016. Hän kertoi, että Campuksen 

osasto ei ole 22.11.2016 pidetyssä sään-

tömääräisessä syyskokouksessa saanut 

valituksi jäseniä hallitukseen ja kokous on 

päättänyt osaston purkamisesta ja liittämi-

sestä Jyväskylän osastoon. Campuksen 

osasto yritti loppuun asti saada hallituk-

seen vuodelle 2017 tarvittava jäsenet. 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus suhtautui kokouksessaan 

12/2016, 13.12.2016 Campuksen osaston 

purkamiseen ja yhdistämiseen Jyväskylän 

osastoon myönteisesti. Osastoliitoksesta 

Jyväskylän osaston osalta tekee osaston 

sääntömääräinen kevätkokous 2017, jonka 

jälkeen asia menee vielä Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piirin piirihallituksen päätet-

täväksi.  

 

 

 

 

Jyväskylän osaston hallitus 2016 

 

Puheenjohtaja    Timo Pänkäläinen 

Varapuheenjohtaja, Valmiuden yhteyshenkilö  Erkki Hietala 

Ensiapuryhmän ryhmäjohtaja,    

Kotimaan avun yhteyshenkilö (13.9. alkaen)   Jouko Aho 

Monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö (16.2 alkaen) Maritta Jylhälehto 

Ystävätoiminnan yhteyshenkilö   Salme Kauppinen 

Kotimaan avun yhteyshenkilö (13.9. asti)  Mika Leppänen 

Varainhankinnan yhteyshenkilö   Tuija Riikonen 

Jäsenmestari    Maarit Ryhänen 

Johanna Sievänen (os. Pyn-

nönen) (12.1.2016 asti) 

Tiedottaja     Marko Tervo  
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Muut luottamustehtävät 2016 

Sihteeri     Päivi Polvi 

Rahastonhoitaja    Kristiina Alho 

Nuorisotoiminnan yhteyshenkilö (13.9. asti)  Elina Lampinen   

Keräysjohtaja    Ritva Salomaa 

 

Toiminnantarkastajat 2016  

Toiminnantarkastaja     Tuomo Vartiainen  

Varatoiminnantarkastaja    Airi Savolainen 

 

Toimintaryhmät 2016  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä   Jouko Aho 

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä Henna Hämäläinen (30.9. 

asti) 

Vieno Aho (1.10. alkaen)  

Kokeneet konkarit -ryhmä   Olli Lehtonen 

Tuomo Viitaniemi 

Monikulttuurisuustyöryhmä           Riitta Peräinen 

Pilvi Raitila 

Kirsti Salo 

Nuorten ryhmä    Hanna Lehtonen 

Laura Rökman 

Nita Sammalisto  

Jenni Sanisalo  

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho  Aino Ikävalko  

Rautpohjan ensiapuryhmä   Tapani Koikkalainen 

Runopiiri     Daisy Holopainen 

Vaajakosken ystäväkerho    Salme Kauppinen 

Varttuneiden kerho    Ritva Salomaa    

Ystäväpiiri-ryhmä                                                                   Saila Kallio ja Päivi Polvi 

 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton sääntömääräinen kevätkokous järjes-

tettiin 22.3.2016. Kevätkokoukseen osal-

listui yhteensä 14 Jyväskylän osaston jä-

sentä. Sääntömääräinen syyskokous jär-

jestettiin 8.11.2016. Syyskokoukseen osal-

listui 18 Jyväskylän osaston jäsentä. 

 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosi-

kokous Jyväskylässä Kylpylähotelli Ranta-

sipi Laajavuoressa 23.4.2016. Paikalla oli 

yhteensä 13 virallista kokousedustajaa 

Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta. Pu-

naisen Ristin Länsi-Suomen piirin piirihalli-

tuksen jäseneksi kaudelle 2016-2018 valit-

tiin Erkki Hietala Punaisen Ristin Jyväsky-

län osastosta. Piirihallituksen puheenjohta-

jana jatkaa Jyväskylän osaston Alpo Tans-

kanen vuoden 2017 vuosikokoukseen asti. 

 

Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäse-

nenä toimi Alpo Tanskanen Jyväskylän 

osastosta. Toimikausi päättyy kesäkuussa 

2017 Helsingissä järjestettävään yleisko-

koukseen.  

 

  

2.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

Jäsenhankinta 
 

Vuoden 2016 lopussa Jyväskylän osaston 

jäsenmäärä oli 1 144 henkeä (vuoden 

2015 lopussa 1 261 henkeä). Osastokarhu-

ja ei maksamattomille jäsenille vuona 

2016 lähetetty osaston toimesta.  

 

Punainen Risti tutuksi - tapahtuma ja Lähi-

Tapiolan sankarikoulutus kiertue 2016 jär-

jestettiin 11.5.2016 Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistolla. 

Tapahtumaan osallistui osaston ulkopuolel-
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ta noin 25 henkeä. Jäsenhankintaa tehtiin 

myös muissa tapahtumissa.  

Jyväskylän osasto hankki keskustoimistos-

ta kankaisia haalarimerkkejä käytettäväksi 

ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-

opiskelijoille myöhemmin suunnattavassa 

jäsenhankintakampanjassa.  

 

Hallitus teki päätöksen myös iZettle-tilin ja 

maksupäätteen hankinnasta. Näillä voi-

daan vastaanottaa luottokorttimaksuja ja 

lähimaksuja. Lukija liitetään langattomasti 

vakaan Bluetooth-yhteyden kautta.  Tä-

män on tarkoitus helpottaa myöhemmin 

esimerkiksi jäsenhankintaa opiskelijoiden 

keskuudessa.  Maksupäätettä voidaan 

käyttää myös esimerkiksi Nälkäpäivä -

keräyksen leivän ja hernekeiton myynnis-

sä.    Laite tuli osaston käyttöön alkuvuo-

desta 2017. ________________________ 

 

 
KAAVIO 1: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys 2005-2016 

 

Jäsenten motivointi 
 

Jäsenille lähetettiin yksi jäsenkirje vuoden 

2016 aikana. Kirjeen postituksesta vasta-

sivat osaston jäsenmestari ja 

tiedottaja.  Niille jäsenille, joi-

den sähköpostiosoite oli tiedos-

sa, lähetettiin kirje sähköisenä. 

Muille jäsenkirje lähetettiin 2-

luokan kirjeenä. 

 

Jyväskylän osaston hallitus 

myönsi kokouksessaan 

12.1.2016 aktiivimerkit Juha 

Liukkuselle, Sirkka-Liisa Lyyti-

käiselle, Eija Rinneaholle, Paula 

Saastamoiselle, Pekka Salomaalle sekä 

Marjatta Weckmanille. 

 

Tasavallan presidentti myönsi 19.2.2016 

pronssiset ansiomitalit Olli Hautaselle, Erk-

ki Hietalalle, Henna Mansikkaviidalle, Kert-

tu Savelalle sekä Asta Toikkaselle.  

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin piirihallitus myönsi 

kokouksessaan 16.12.2016 ansio-

merkit Marja Anttilalle, Maija Kaitu-

eelle, Marja Liisa Relanderille ja 

Rauni Ylöstalolle.  

 

Eri toimintaryhmille (mm. ensiapu-

ryhmä, ystävätoiminnan vapaaeh-

toiset) mahdollistettiin virkistystoi-

minta. Kaikille osaston vapaaehtoi-

sille tarkoitettu puurojuhla järjestettiin 

15.12.2016 Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin Jyväskylän aluetoimistolla.  
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2.3 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 
 

Sisäinen tiedottaminen 
  
Vapaaehtoisille lähetettiin sähköpostia ja 

kirjeitä. Osaston jäsenet saivat yhden jä-

senkirjeen vuoden 2016 aikana. Vapaaeh-

toisille tarvittaessa myös soitettiin puheli-

mitse. Ensiapuryhmä käytti HUPSIS – tie-

tokanta ensiapupäivystäjien rekrytointiin ja 

ensiapupäivystysten organisointiin liittyen. 

Eri toimintaryhmät muodostivat tekstivies-

tiryhmiä, joita käytettiin mm. vapaaehtois-

ten hälyttämiseen äkillisissä onnettomuus-

tilanteissa. Osaston hallituksella oli pilvi-

palvelu, jossa hallituksen jäsenet pystyivät 

itse valmistelemaan kokouksissa käsiteltä-

viä asioita ja saamaan käyttöönsä valmis-

tuneet pöytäkirjat. Eri toimintaryhmillä oli 

käytössään omia ulkopuolisilta suljettuja 

Facebook -sivuja.  

 

Internet -sivut  
 

Osaston Internet -sivuja osoitteessa jyvas-

kyla.punainenristi.fi päivitettiin läpi vuo-

den. Uutiset -sivulla julkaistiin tiedotteita 

osaston toiminnasta. Tapahtumat -sivulla 

kerrottiin tulevista tapahtumista, keräyk-

sistä ja osaston kokouksista. Jokaisella 

osaston toimintaryhmällä oli oma sivu 

osaston Internet -sivuilla ja monen toimin-

taryhmän ohjelmat julkaistiin myös siellä. 

Valtakunnallisella Vapaaehtoistori -sivulla 

esiteltiin osastossa avoinna olevia vapaa-

ehtoistehtäviä. 

 

Sosiaalinen media 

  

Jyväskylän osasto ylläpiti Facebook – sivu-

ja osoitteessa 

https://www.facebook.com/PunainenRistiJ

yvaskyla. Osaston Facebook -sivuilla oli 

31.12.2016 yhteensä 426 tykkääjää. Vuo-

den 2015 lopussa tykkääjiä oli 354. Face-

bookissa julkaistiin tietoja tulevista tapah-

tumista sekä uutisia osaston toiminnasta.  

Tapahtumista tiedottamista Facebookissa 

tehostettiin vuonna 2016. Facebook -

sivujen ylläpitäjiä oli useita, mm. tiedotta-

ja, ystävävälittäjä ja ensiapuryhmän jäsen.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä, mo-

nikulttuurisuusryhmällä ja nuorten ryhmäl-

lä oli käytössään myös omat Facebook -

tilit.  

 

Twitter-tilin ”Ystäväksi” päivitykset aloitet-

tiin uudelleen 26.5.2016. Tilille lisättiin 30 

Twiittiä vuoden 2016 aikana.  

 

 
 

Jyväskylän osaston nuorten ryhmä viesti 

myös kuvien jakopalvelu Instagramissa 

nimimerkillä @sprjklnuoret.   XXXXXXXXXX

Esittelyvideon teko käynnistyi  

 

Nälkäpäivä -keräyksen (15-17.9.2016) 

yhteydessä kuvattiin videolle keräystä kä-

velykadulla. Aineistoa on tarkoitus käyttää 

myöhemmin valmistuvassa Jyväskylän 

osaston esittelyvideossa, jossa esitellään 

kaikki Jyväskylän osaston eri toiminta-

muodot. Video on tarkoitus jakaa myö-

hemmin avattavalla osaston omalla You-

Tube -kanavalla.  Ensiapuryhmätoiminnas-

ta on tarkoitus tuottaa myöhemmin oma 

esittelyvideo. Videoiden tekemisestä vas-

taa Samuli Raappana ensiapuryhmästä.   
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Toiminnan esittelyt eri yleisötapahtumissa 

 

Jyväskylän osaston toimintaa esiteltiin 18 eri yleisötapahtumissa vuonna 2016. Tapahtumissa 

tavoitettuja oli yhteensä 1560 henkeä. Osastosta paikalla oli yhteensä 66 henkeä.  

 

TAULKUKKO 1: Punaisen Ristin toiminnan esittelyt eri tapahtumissa 2016 

 
Päivämäärä Tapahtuma Paikalla  

osastosta 

Osallistujia 

 

9.2.2016 Ystävänpäivätapahtuma, Seppälän Prisma 3 30 

 

18.2.2016 Ystävätoiminnan esittelyä, RAY:n Pelaamo Fo-

rum Jyväskylä  

3 15 

21.2.2016 Ravintolapäivä, Jyväskylän Veturitallit 

 

4 170 

13.4.2016  Punaisen Ristin vapaaehtoistyön esittelyä Jyvä-

län Setlementti ry:n Navigaattori – hankkeen 

ohjausryhmälle (ESR), Jyvälä  

1 9 

28.4.2016 Seppälän uuden Prisman avaus, Seppälä 

 

2 1 

11.5.2016 Punainen Risti tutuksi - tapahtuma ja LähiTapio-

lan sankarikoulutus kiertue 2016, Punainen Risti 

Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimisto   

15 25 

22.6.2016 K50-festarit, Kirkkopuisto 

 

9 100 

21.8.2016 Opin ja osaan -lastentapahtuma, Mäki-Matin 

perhepuisto 

5 750 

25.8.2016 Jyskän elorieha, Jyskä 

 

2 40 

9.9.2016 LähiTapiolan PopUp -elämänturvakonttorit -

kiertue, Jämsä  

1 40 

18.9.2016 Sukupolvien lysti leikkipolku, Mäkimatin perhe-

puisto ja Harju  

3 60 

23.9.2016  Hyvinvointikioski 60 +, Jyväskeskus   1 20 

 

24.9.2016 Tourujoen yö, Tourula  

 

8 100 

27.9.2016 Toiminnan esittely, Jyväskylän yliopisto  

 

1 50 

28.9.2016 Toiminnan esittely, Jyväskylän yliopisto 

 

3 100 

1.12.2016 Vapaaehtoiseksi! -messut, Matara 

 

2 40 

15.12.2016 Hyvinvointikioski 60+, Jyväskeskus  

 

1 5 

20.12.2017 Hyvinvointikioski 60+, Jyväskeskus 

 

2 5 

 YHTEENSÄ  66 1560 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

11 

 

Jyväskylän osasto mediassa 

 

 

Valmiuden yhteyshenkilö Erkki Hietalaa 

haastateltiin sanomalehti Keskisuomalai-

sen verkkosivuilla 27.1.2016 otsikolla “SPR 

perusti evakuoiduille suojapaikan Huhta-

suon kirkkoon “liittyen Kangaslammen 

Muurainkujalla olleeseen piiritystilantee-

seen ja ihmisten evakuointiin.  

 

Sanomalehti Keskisuomalaisen verkkolehti 

julkaisi 20.2.2016 verkkosivuillaan uutisen 

“Ravintolapäivä tulee taas – lukuisat koti-

ravintolat avaavat ovensa Jyväskylässä”. 

Kuvatekstissä kerrottiin, että Thomas Tik-

kanen ja Aino Mikkonen mainostivat SPR:n 

ystävätoiminnan kahvila Kardemummoa jo 

ennakkoon Jyväskylän Kompassilla lauan-

taina. Kahvila toimii sunnuntaina Veturital-

leilla.  

 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti 23.3.2016 

tiedotusvälineille uutiskirjeen: ”Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston kevätkokoukses-

sa kiitettiin vapaaehtoisia, kuultiin yhteen-

veto toimintavuodesta 2015 ja myönnettiin 

vastuuvapaus luottamushenkilöille”. Radio 

Jyväskylä uutisoi verkkosivuillaan 

24.3.2016 “SPR käynnisti monikulttuurisen 

toiminnan juuri oikealla hetkellä”.   

 

Tiedotusvälineille lähetettiin 30.4.2016 

tiedotusvälineille tiedote “Punaisen Ristin 

Jyväskylän osasto turvaa vappuaattoyön 

juhlintaa Jyväskylän keskusta-alueella”. 

Radio Kompassi uutisoi verkkosivuillaan 

30.4.2016 kello 12:14 “SPR turvaa vappu-

aattoyön juhlintaa Jyväskylän keskusta-

alueella”.  

 

Ystävätoiminnasta ja Kokeneet konkarit-

ryhmästä oli artikkeli 18.4.2016 sanoma-

lehti Keskisuomalaisessa. 

 

YLE:n Keski-Suomen alue-tv -uutislähetys 

uutisoi 15.9.2016 Nälkäpäivä -keräyksen 

käynnistymisestä kello 17:06 ja 18:20 lä-

hetyksissä. YLE kävi kuvaamassa kävely-

kadulla keräyksen etenemistä.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

verkkosivuillaan 15.9.2016 “Nälkäpäivä-

keräys pyörähtää käyntiin tänään – Kom-

passilla hernekeittoa”.  

 

Radio Jyväskylä uutisoi verkkosivuillaan 

15.9.2016 “Nälkäpäivä -keräys alkaa”. 

Radio Jyväskylän aamussa 15.9.2016 

haastateltiin Outi Oinosta sekä Teuvo Tup-

puraista. Verkkouutisessa ja haastattelus-

sa kerrottiin mm. Jyväskylän alueen tapah-

tumista, hernekeiton myynnistä ja keräys-

keskuksesta.  

 

Paikallisille tiedotusvälineille lähetettiin 

22.9.2016 tiedote “Harrastus, joka pelas-

taa henkiä”. Tiedotteessa kerrottiin 

3.10.2016 alkaneesta ensiapuryhmäläisten 

peruskurssista. Kurssin johtaja Jarkko 

Nurmi oli vieraana Radio Jyväskylän aa-

mussa 3.10.2016 kertomassa peruskurs-

sista ja Radio Jyväskylän verkkosivuilla oli 

artikkeli aiheesta.   

 



 

12 

 

Tiedotusvälineille lähetettiin tiedote “Suo-

men Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

toiminnan pääpainopiste ystävätoiminnan 

kehittämisessä vuonna 2017” 9.11.2016. 

Toimittaja Pertti Perämäki soitti ja kysyi 

lisätietoja tehdyistä henkilövalinnoista. 

Radio Jyväskylä uutisoi 10.12.2016 syys-

kokouksen päätöksistä. 

 

Suomen Punaisen Ristin aikakauslehdessä 

Avun maailma - Hjälpens värld, 4-2016 

9.11.2016 oli toimittaja Minna Hotokkan 

artikkeli ”Kannustaja ja kuuntelija”, jossa 

haastateltiin Jyväskyläläistä Aino Ikäval-

koa, joka toimii Jyväskylän osaston Läksy-

Helppi -kerhon vastuuohjaajana.  

 
 

 

 
 

Sähköpostiosoite 
  

Tiedottaja Marko Tervo vastasi Jyväskylän 

osaston sähköpostin ylläpitämisestä ja 

viesteihin vastaamisesta. Jyväskylän osas-

ton sähköpostiosoitteeseen jyvasky-

la@punainenristi.fi tuli vuoden 2016 aikana 

sähköposteja mm. ensiapukoulutuksen 

järjestämiseen, eri vapaaehtoistehtäviin, 

Punaisen Ristin viikon tapahtumaan, Pu-

naisen Ristin henkisen tuen esitteisiin, Näl-

käpäivään, ensiapuryhmäläisten perus-

kurssiin, ystävätoimintaan, ensiapupäivys-

tyksiin ja työkokeiluun liittyen. Myös mah-

dollisuudesta saada työharjoittelupaikkoja 

kysyttiin.  

 

Jyväskylässä toimivalle Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piirin aluetoimistolle välitet-

tiin lukuisia sähköposteja mm. kansainväli-

seen apuun lahjoitettavia vaatteita, vas-

taanottokeskusten toimintaan, J-kortteihin, 

ensiapukurssien järjestämiseen, kesätöihin 

ja jäsenrekisterin tietojen muuttamiseen 

liittyen.  Veripalvelulle välitettiin viesti liit-

tyen kantasolurekisteriin liittymiseen.  

Keskustoimistolle välitettiin viestejä liittyen 

kouluille tarkoitetun rasismin vastaisen 

viikon materiaalien tilaamiseen ja kuukau-

silahjoittamiseen liittyen. 

 

Ensiapuryhmällä, ensihuoltoryhmällä, halli-

tuksella, nuorten ryhmällä, Puistokadun 

päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerholla sekä 

ystävätoiminnalla oli käytössään myös 

omat sähköpostiosoitteet, joiden ylläpidos-

ta vastasivat toimintaryhmät itse.  XXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

Osaston ilmeen yhtenäistäminen 

 

Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen 

graafinen ohje (2014) ohjaa koko järjestön 

visuaalista viestintää. Visuaalisella viestin-

nällä tarkoitetaan viestintäaineistojen ul-

koasua eli miltä ne näyttävät. Suomen 

Punainen Risti määrittelee visuaalisen vies-

tintänsä linjan ”visuaalisen persoonallisuu-

tensa” graafisessa ohjeessaan. Punaisen 

Ristin Jyväskylän osasto vuonna 2016 ti-

laamat graafiset aineistot noudattivat val-

takunnallista graafista ohjetta. Painettujen 

aineistojen ulkoasun suunnitteli keskus-

toimiston graafikko.  
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 Laskutuksessa ja postituksessa käytetyt 

kirjekuoret loppuivat. Jyväskylän osasto 

tilasi tarjouskilpailussa edullisimman tar-

jouksen tehneeltä Caméléon painolta kir-

jepapereita A4, kirjekuoria C5 ja kirjekuo-

ria C5 ikkunalla. Koska osaston tilojen 

käytön jatkuminen Sammonkadulla oli 

epävarmaa, jätettiin osaston katuosoite 

pois painetusta materiaalista.  Kirjepape-

ria käytetään mm. hallituksen pöytäkirjo-

jen ja muiden virallisten asiapapereiden 

tulostamiseen. Kirjekuorta C5 käytetään 

mm. jäsenkirjeen postitukseen sekä va-

paaehtoisille lähetettäviin muihin posti-

tuksiin. Kirjekuorta C5 ikkunalla käyte-

tään osaston laskutuksessa. 

 

 
 

  

Tarjouskilpailun jälkeen tiedottaja tilasi 

myös Caméléon painolta 105 x148 mm ja 

20 x 105 mm kokoisia graafisen ohjeen 

mukaisia tarroja. Tarroja käytetään Jy-

väskylän osaston eri toimintaryhmien ka-

luston merkitsemiseen ja niitä ei jaeta 

yleisölle.  

Ilmoitukset 
 

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (22.3.2016) julkaistiin maksullinen 

ilmoitus Sanomalehti Keskisuomalaisen 

SEURAT – palstalla 14.3.2016 ja sääntö-

määräisestä syyskokouksesta (8.11.2016) 

SEURAT JA YHDISTYKSET – palstalla 

28.10.2016.  

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 14.9.2016 jul-

kaistiin ilmoitus Nälkäpäivän tapahtumista. 

Kulut maksoi Länsi-Suomen piiri.  

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 5.10.2016 jul-

kaistiin ilmoitus 20.10-1.11.2016 järjeste-

tystä Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennuksesta. Suur-Jyväskylän Lehdes-

sä julkaistiin myös 26.12.2016 ilmoitus 

11.1-25.1.2017 järjestetystä Täyttä elä-

mää eläkkeellä -valmennuksesta. Nämä 

ilmoitukset maksoi keskustoimisto. 

 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksesta 

julkaistiin Suur-Jyväskylän Lehdessä 

5.10.2016 maksullinen ilmoitus, jonka 

maksoi keskustoimisto projektirahoista.  

 

Runopiirin ja Kokeneet konkarit -ryhmien 

tapaamisista ilmoitettiin Sanomalehti Kes-

kisuomalaisen "Menot” – palstalla. XXXXXX

 

2.4 Tapahtumat ja kampanjat 
 

Vuonna 2016 Jyväskylän osasto osallistui 

seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin:  

- Ystävänpäivä 14.2.2016 

- Punaisen Ristin viikko 9.-15.5.2016 

- Nälkäpäivä –keräys 16-17.9 2016 

- Nenäpäivä 11.11.2016 

- Hyvä Joulumieli –keräys 25.11.-

24.12.2016 
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2.5 Oma varainhankinta

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton merkittävin tulonhankintamuoto oli 

ensiapuryhmän yleisö- ja urheilutapahtu-

mien järjestäjille myymä maksullinen en-

siapupäivystyspalvelu. 

 

Muita tulonhankintamuotoja olivat Jyväs-

kylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa 

solmittu valmiussopimus sekä jäsenmak-

sutuotot.  

 

Ravintolapäivänä Jyväskylän yliopiston 

opettajaopiskelijat järjestivät opintoihinsa 

liittyen kahvila Kardemummon Veturital-

leilla 21.2.2016 Kävijöitä oli noin 170. 

Norssin yläkoulun opetuskeittiössä järjes-

tettiin 20.2.2016 leipomistalkoot. Talkoisiin 

osallistui ystävätoiminnan vapaaehtoisia, 

varttuneiden kerholaisia sekä turvapaikan-

hakijoita Puuppolan vastaanottokeskukses-

ta. Kahvilan tuotto Jyväskylän osaston 

ystävätoimintaan oli 518,55 euroa. Lisäksi 

kahvila Kardemummossa oli onnenpyörä, 

useita esiintyjiä, ilmapalloja, tuotemyyntiä 

ja Reddie -koira.  

 

Hallitus teki päätöksen iZettle-tilin ja mak-

supäätteen hankinnasta. Näillä voidaan 

vastaanottaa luottokorttimaksuja ja lähi-

maksuja. Lukija liitetään langattomasti 

vakaan Bluetooth-yhteyden kautta. Mak-

supäätettä voidaan käyttää esimerkiksi 

Nälkäpäivä -keräyksen leivän ja hernekei-

ton myynnissä tai jäsenhankinnassa.  Laite 

tuli osaston käyttöön alkuvuodesta 2017.  

 

Arpajaisia, onnenpyörää sekä Punaisen 

Ristin tuotemyyntiä järjestettiin eri tapah-

tumissa mm. ystävänpäivänä.   

 

SoulCore Oy lahjoitti 28.12.2016 Jyväsky-

län osaston nuorten ryhmälle 250,00 euroa 

vuoden 2017 toimintaan.   xxx_____
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3 Vapaaehtoispalvelut 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, 

monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, valmius- ja ystävätoiminta. 

 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta 
 

Sairaanhoitaja Ritva Salomaa järjesti kou-

lutusta yleisölle.  Jyväskylän osastossa on 

kaksi toimivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän 

osaston ensiapuryhmä sekä Rautpohjan 

ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Jyväskylän osaston sairaanhoitaja Ritva 

Salomaa kävi vuonna 2016 kouluttamassa 

lasten ensiapua ja kotitapaturmien ennal-

taehkäisyä neljässä eri tilaisuudessa. Jär-

jestäjiltä laskutettiin pidetystä koulutuk-

sesta ja varat tulivat Jyväskylän osaston 

toimintaan. 

 

TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2016  

 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

11.2.2016 Keski-Suomen Diabetesyhdistys ry:n 112-päivän, 

tapaturmapäivän kuukausi-illassa kotitapaturmien 

ehkäisystä, sairaanhoitaja Ritva Salomaa  

1 24 

26.9.2016 Lasten tapaturmat -koulutus Kortepohjan kirkossa, 

sairaanhoitaja Ritva Salomaa  

1 12 

29.9.2016 Lasten tapaturmat -koulutus Keltinmäen kirkossa, 

sairaanhoitaja Ritva Salomaa  

1 12 

 YHTEENSÄ  3 48 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä  

 

Ensiapuryhmässä oli jäseniä yhteensä 70 

henkilöä. Ryhmä toimii sekä Vapaaehtoi-

sen pelastuspalvelun hälytysryhmänä, että 

koulutusryhmänä. 

 

Lisäksi ryhmäläisillä on koulutusta mm. 

alkusammutuksessa, radiopuhelinviestin-

nässä etsinnässä, nuorisotoiminnassa ja 

henkisessä tuessa. 

 

Ryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 19 

kertaa. Kokoontumisia pidettiin joka toinen 

tiistai. Ensiapu ryhmäläisen peruskurssi 

kokoontui joka toinen maanantai. Osallis-

tujia oli yhteensä 11 uusia mukaan tulleita. 

Ensiapuryhmäläisiä ohjattiin piirin ensiapu-

kursseille sekä järjestettiin oma ensiapu 2 

kurssi. 

 

Kesätaukoa kokoontumisista pidettiin ke-

säkuun alusta elokuun puoleen väliin asti. 

Harjoituksia pidettiin ensiavun ja pelastus-

palvelun aiheista. 

 

Tilattuja ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 

42 (vuonna 2015 36). Ensiapupäivystyk-

sissä autettiin 375 ihmistä (vuonna 2015 

389). Ensiapuryhmän päivystyksistä suu-

rimpia olivat: Alamäkimäkiluistelun MM-

osakilpailu (29.-30.1.2016), Iskelmä Hi-

mos (30.6-2.7.2016), Suomi Pop-festivaali 

(14.-16.7.2016) sekä Neste Oil Rally Fin-

land (28.–31.7.2016) Tilattujen ensiapu-

päivystysten lisäksi ensiapuryhmä järjesti 

oman nuorisopäivystyksen vappuna Jyväs-

kylän keskustasa.   

 

Päivystyspalveluautoauto on ollut mukana 

ensiapupäivystyksissä sekä erilaisissa ta-
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pahtumissa, joka on lisännyt osaston nä-

kyvyyttä. Päivystyspalveluautoon saatiin 

hyvät käytetyt ambulanssipaarit Keski-

Suomen pelastuslaitokselta. 

   

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän käy-

tössä on kuusi viranomaisradioverkon (Vir-

ve) päätelaitetta.  Päätelaitteet ovat pa-

rantaneet ensiapuryhmän viestiyhteyksiä, 

saatu salattu viestiyhteys ja helpottanut 

viranomaisyhteistyötä. Vapaaehtoisen pe-

lastuspalvelun etsinnöissä VIRVE-

päätelaitteet ovat toimineet luotettavana 

viestiyhteytenä, joka on mahdollistanut 

nopean toiminnan aloituksen. 

 

Ensiapuryhmän ryhmänjohtajana toimi 

Jouko Aho.  

 

Rautpohjan ensiapuryhmä  

 
Rautpohjan ensiapuryhmän vahvuus yh-

deksän henkilöä, joista naisia neljä ja mie-

hiä viisi. Ryhmän vahvuus kasvoi jo 10 

henkilöön, kun Kelin palasi opintovapailta. 

Myös naisjoukkue vahvistui yhdellä hen-

gellä, kun Hughes tuli toimintaan mukaan 

ja kävi Punaisen Ristin ensiapu 1, ensiapu 

2 ja päivystyspalvelukoulutuksen. 

 

Juha Aron yllättävä kuolema lokakuussa 

kuitenkin halvaannutti ryhmän toiminnan 

hetkeksi. Juha oli myös vararyhmänjohta-

ja.  

 

Ryhmällä oli harjoituskertoja 18 kappalet-

ta. Olimme mukana mm. ulkopuolisen kou-

luttajan vetämässä säiliöstä pelastautu-

miskoulutuksessa tuotannossa ja työnan-

tajan erikseen järjestämissä turvallisuus-

tapahtumissa tehtaalla. 

 

Järjestimme myös Sella Ry:n väelle pieni-

muotoisen ensiapukertauksen ja hätäpis-

toksen (Solu-Cortef) opetuksen tervey-

denhoitajamme toimesta. 

 

Ensiapupäivystyksiä oli kuusi kappaletta, 

joista kolme omia ja kolme muiden ryh-

mien kanssa. Autettuja 14 henkilöä, jotka 

kertyivät Ilosaari Rockin ensiapupäivystyk-

sestä. 

 

Rautpohjan ensiapuryhmän ryhmänjohta-

jana toimi Tapani Koikkalainen.  
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3.2 Keräystoiminta 
 

 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto noudat-

taa keräystoiminnassaan järjestön vuosi-

suunnitelmaa. Nisulankulman Kalpis-

kioskin kassan vieressä olevan ns. ”kylmän 

lippaan” tuotto tilitettiin katastrofirahas-

toon tyhjennyshetkellä käynnissä olevaan 

keräykseen. 

 

Keskustoimisto lähetti 18.3.201 osastojen 

puheenjohtajille ja keräysjohtajille sähkö-

postissa vetoomuksen, jossa pyydettiin 

osastoa joko tekemään lahjoituksen Per-

heet paossa -keräykseen tai käynnistä-

mään lipaskeräyksen mahdollisuuksien 

mukaan. Kreikkaan Lähi-idästä pakenevia 

auttamaan lähetetty Punaisen Ristin ter-

veysklinikka rahoitettiin kokonaan kata-

strofirahastosta. Humanitaarinen tilanne 

Kreikassa huononi sen jälkeen, kun Make-

donia sulki Kreikan vastaisen rajan. Krei-

kan Punaisen Ristin arvioiden mukaan Poh-

jois-Kreikassa oli jumissa jopa 20 000 ih-

mistä. Hallituksen kokouksessa 22.3.2016 

päätettiin, että käynnistetään Perheet 

paossa -lipaskeräys. Vapaaehtoisia ei saa-

tu riittävästi liikkeelle ja toukokuussa jär-

jestetty Hyväpäivä -keräys käynnistyi sa-

maan aikaa. Tästä syystä kadulla ei Per-

heet paossa -lipaskeräystä käynnistetty, 

mutta Kalpis -kioskin keräyslippaista tili-

tettiin 188,31 euroa Perheet paossa -

keräykseen.   
 

Nälkäpäivä -keräys 15-17.9.2016 järjes-

tettiin Jyvässeudun osastojen (Jyväskylä, 

Kuokkala, Palokka) yhteiskeräyksenä. Ke-

räyskeskus oli Sammonkatu 4:ssä.  Herne-

keittoa ja leipää myytiin Kompassilla 15.9, 

Vaajakoskella ja Palokassa 16.9. Myynti-

työn lisäksi oli lipaskeräystä kaupunginte-

atterissa, kaduilla ja alueen kouluissa. Näl-

käpäivä tuotti yhteensä 24 688,30 euroa 

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-

toon (vuonna 2015 41 118,04 euroa).  

Keräykseen osallistui yhteensä 167 vapaa-

ehtoista 

 

Valtakunnallista Hyvä Joulumieli -keräystä 

on tehty 20 vuotta yhdessä Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton ja Ylen kanssa. Hyvä 

Joulumieli -keräyksellä kerättiin varoja 70 

euron arvoisiin lahjakortteihin vähävaraisil-

le ja vaikeassa elämäntilanteessa oleville 

lapsiperheille. Osaston lipaskeräys järjes-

tettiin 12.12.2016. Lipaskeräykseen osal-

listui kuusi henkilöä. Lipaskeräys jatkui 

vielä 20.12.2016 neljän vapaaehtoisen 

voimin. Varat tilitettiin omalle Hyvä Joulu-

mieli -keräystilille ilman osastoviitteitä.  

 

   Kuva: Samuli Raappana  
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Nenäpäiväkeräys järjestettiin 11.11.2016 

Kävelykadulla. 

 

 

 

 

 
 

Keräysjohtajana vuonna toimi 2016 Ritva 

Salomaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KAAVIO 2: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2016 
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3.3 Monikulttuurinen toiminta 

Monikulttuurisen toiminnan tavoitteena on 

saada maahanmuuttajia ja pakolaisia mu-

kaan aktiivisiksi toimijoiksi Punaisen Ristin 

vapaaehtoistyöhön Jyväskylän osastossa. 

Mitä enemmän erilaisia ihmisiä on mukana 

osaston vapaaehtoistoiminnassa, sitä pa-

rempaa työtä he voivat yhdessä tehdä. 

Monikulttuurisen toiminnan toimintaryhmiä 

vuonna 2016 olivat monikulttuurisuustyö-

ryhmä sekä Puistokadun päiväkotikoulun 

LäksyHelppi -kerho.  

 

Monikulttuurisuustyöryhmä 

   

Monikulttuurisuustyöryhmä käynnistyi al-

kuvuodesta 2016. Kevätpuolella ryhmän 

vastuuhenkilöt Kirsti Salo, Riitta Peräinen 

ja Pilvi Raitila yhdessä Länsi-Suomen piiri 

monikulttuurisuuden työntekijän Taija Sa-

volaisen kokoontuivat kolme kertaa suun-

nittelemaan ryhmän toimintaa. 

 

Syksyllä toimintaan kutsuttiin vapaaehtoi-

sia, ryhmä kokoontui syyspuolella neljä 

kertaa, mukana noissa tapaamisissa oli 5-

15 henkilöä/kerta. Ryhmällä oli vi-

deoneuvottelu Ouluun monikulttuurisuuden 

parissa toimivan vapaaehtoisen kanssa ja 

Jyväskylän kaupungin kotouttamisyksikön 

työntekijä Tanja Vesterinen-Pohjoisaho oli 

kertomassa kotouttamisesta, lisäksi ryh-

mässä suunniteltiin tulevaa toimintaa. 

Suunnittelun tuloksena päätettiin käynnis-

tää vuoden 2017 alusta lukien kansainväli-

nen kaverikahvila kerran kuukaudessa. 

Loppuvuodesta monikulttuurisuustyöstä 

kiinnostuneita vapaaehtoisia oli noin 20.  

XXXXXXXXXX

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho  

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -

kerhon toiminta jatkui kevätlukukaudella 

2016 uuden vastuuohjaajan ja tiimin kes-

ken koulujen taas alettua vuoden 2016 

alussa. Puistokadun päiväkotikoulun Läk-

syHelppi -kerho kokoontui tammikuusta 

toukokuuhun kerran viikossa, keskiviikkoi-

sin kello 13-15. Kerhossa kävi 5-10 lasta 

per kerhokerta. LäksyHelppi kerhossa teh-

tiin läksyjä ja oppituntien rästitehtäviä tai 

pelailtiin ja jutusteltiin elämästä.   

 

Syyslukukaudella ei LäksyHelppi -kerhon 

toimintaa saatu käynnistymään, sillä se oli 

päällekkäin ohjaajien luentojen kanssa. 

Uusille ohjaajille ei löytynyt perehdyttäjiä.  

 

Aino Ikävalko toimi LäksyHelppi -kerhon 

vastuuohjaajana, muita ohjaajia mukana 

kymmenkunta ja aktiivisesti noin viisi. Uu-

sien LäksyHelppi -ohjaajien koulutus oli 

suunnitteilla syksyksi 2016, mutta koulu-

tus jäi toteutumatta opintojen alettua ja 

aikatauluongelmien vuoksi.  LäksyHelppi -

kerhon ohjaajat ovat käyneet syömässä 

muutamia kertoja ja täten läpikäyneet 

LäksyHelppi -kerhon toimintaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3.4 Nuorisotoiminta 
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton nuorten ryhmän toiminta lähti liikkeelle 

vuonna 2016 ja ryhmä kokoontui ensim-

mäisen kerran 9.3.2016. Ryhmä kokoontui 

joka toinen keskiviikko Sammonkadulla 

kello 17-19. Pääsääntöisesti osallistujat 

olivat yläaste- ja lukioikäisiä nuoria. Jokai-

sessa tapaamisessa oli noin 3-10 nuorta 

mukana. Syksyn osalta ohjaajina toimivat 

Nita Sammalisto, Laura Rökmän, Jenni 

Sanisalo sekä Hanna Lehtonen.  

 

Ryhmän toiminta perustui nuorten ideoihin 

ja vuoden 2016 aikana järjestettiin todella 

monimuotoista ja mielenkiintoista toimin-

taa.  Nuoret kävivät yhdessä pelaamassa 

frisbeegolfia, leipoivat, askartelivat, kat-

soivat leffoja, keilasivat sekä ratkaisivat 

mysteerihuoneiden arvoituksia. Vuoden 

aikana he tutustuvat ensiaputoimintaan 

sekä Punaisen Ristin arvioihin ja periaat-

teisiin. Toiminta oli joustavaa ja nuorten 

toiveisiin perustuvaa. 

 

Loppuvuodesta Jyväskylän osaston nuoret 

aloittivat 14.2.2017 toteutettavan Ystä-

vänpäivätapahtuman suunnittelun yhteis-

työssä Jyväskylän kaupungin nuorisotoi-

men kanssa. Tapahtuma on täysin koordi-

noitu sekä ideoitu nuorten toimesta. 

 

Reddie Kids -kerhotoimintaa ei vuonna 

2016 järjestetty.  

 

3.5 Senioritoiminta 
 

Varttuneiden kerho on osaston senioritoi-

mintaa. Vuonna 2016 Varttuneiden kerho 

kokoontui 11 kertaa, joista kaksi oli vierai-

luja Olohuone Kyllin Kypsään ja Palokan 

pelimannitaloon. Päiväretkiä tehtiin kaksi. 

Keväällä tutustuttiin Mäntän Serlachius 

museoon ja syksyllä käytiin Tampereella 

Punaisen Ristin logistiikkakeskuksessa ja 

Saara Hildenin taidemuseossa. 

 

Varttuneet lajittelivat turvapaikan hakijoille 

lahjoitettuja vaatteita useaan kertaan. 

Nälkäpäivä -keräykseen (15.-17.9.2016) 

osallistuttiin perinteisesti. Laitettiin ke-

räysvälineet kuntoon, hoidettiin keräys-

keskusta ja Kävelykadun kompassilla jär-

jestettiin leivän ja hernekeiton myyntita-

pahtuma. 

 

Varttuneiden kerhoon kuului 34 henkilöä, 

joista kokouksissa on paikalla 20-25 hen-

keä. Kerhon ohjaajan toimi Ritva Salomaa.   

 

 

 

 

3.6 Valmiustoiminta 
 

Valmiustoiminnan tarkoituksen on turvata 

Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja 

onnettomuustilanteissa. Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pää-

painopiste vuonna 2016 oli valmiustoimin-

nan kehittämisessä. 

 

Jyväskylän osaston hallituksen tekemä 

aloite kokouksessa 13/2015, 9.11.2015 

“Punaisen Ristin valtakunnallisen hätäma-

joituskyvyn parantamisesta” käsiteltiin 

piirihallituksessa 28.5.2016. Piirin hallitus 

ei nähnyt tarvetta hätämajoitusperävaunu-

jen hankinnalle, koska valmius hätämajoi-

tuksen järjestämiseen piirin alueella on 

piirihallituksen mukaan erittäin korkealla 

tasolla. 

 

Jyväskylän osaston valmiuden yhteyshen-

kilönä toimi Erkki Hietala.    

 

 



 

21 

 

Vapaaehtoisten koulutus 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

järjesti kaksi henkisen tuen peruskurssia 

yhdessä Länsi-Suomen piirin kanssa 24.-

25.9.2016 vapaaehtoisilleen osaston val-

miustoiminnan kehittämiseen liittyen. Kou-

luttajina olivat Marja-Liisa Valli ja Päivi 

Salovaara. Kurssille osallistui 31 henkeä.  

 

Järjestöavustaja Päivi Polvi osallistui 

5.11.2016 Kuopiossa Punaisen Ristin puhe-

linauttamisen koulutukseen. Koulutus antoi 

valmiudet toimia päivystäjänä Punaisen 

Ristin auttavassa puhelimessa, joka ava-

taan tarvittaessa onnettomuus- ja erityisti-

lanteissa. 

 

Auttamisvalmiutta kehitettiin järjestämällä 

ensihuollon peruskurssi Jyväskylässä 

19.11.2016. Kouluttajina toimivat Juha 

Orava ja Sirkku Laurila.  Kurssille osallistui 

yhteensä 12 henkeä.  XXXXXXXXXXXXX

 

Äkkilähtö -valmiusharjoitus 

 

Suomen Punainen Risti järjesti valtakun-

nallisen Äkkilähtö -valmiusharjoituksen 1.-

7.10.2016 välisenä aikana. Harjoituksella 

vahvistettiin koulujen ja yläkouluikäisten 

nuorten kriisivalmiutta. Harjoitus toteutet-

tiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriminis-

teriön sekä Opetushallituksen kanssa. Pu-

naisen Ristin Jyväskylän ja Kuokkalan 

osastot järjestivät oman harjoituksensa 

Kuokkalan koululla 1.10.2016 kello 12-

15.00. 

Lähtötilanteena oli vaarallisia aineita kul-

jettaneen rekan joutuminen lähistöllä on-

nettomuuteen. Harjoitukseen osallistuvat 

koululaiset ja vanhemmat evakuoitiin 

Kuokkalan koululle. Koululla paikalle tulleet 

kirjattiin, jonka jälkeen jatkettiin ryhmissä 

eri toimintapiseille. Toimintapisteillä harjoi-

teltiin ensiapua, kuultiin henkisestä tuesta 

ja harjoiteltiin kadonneen henkilön etsintää 

yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun 

kouluttajien kanssa. Ensihuoltoryhmä oli 

järjestänyt välipalaa harjoitukseen osallis-

tuneille. Myös Punaisen Ristin toiminta-

muotoja esiteltiin. Punaisen Ristin Jyväsky-

län osaston päivystyspalveluauto oli avoin-

na yleisölle. 

Harjoitukseen osallistui 16 vapaaehtoista 

Punaisesta Rististä ja Vapaaehtoisesta pe-

lastuspalvelusta. Lisäksi paikalla oli kaksi 

työntekijää kriisikeskus Mobilesta. Koulu-

laisia, heidän vanhempiaan ja sisaruksiaan 

oli paikalla yhteensä 26. 

 

Hälytystilanteet  

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto on Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) 

hälytysryhmä. Jyväskylän osaston en-

siapuryhmä sekä ensihuoltoryhmää käytet-

tiin hälytystilanteissa vuonna 2016 neljäs-

sä ensihuoltohälytyksessä ja kolmessa hä-

lytyksessä kadonneen henkilön etsintään. 

Lisäksi yhteen kadonneen henkilön etsin-

tään ei saatu yhtään etsijää.  
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TAULUKKO 3: Hälytystilanteet 2016 (mm. ensiapu-, ensihuolto- ja etsintähälytykset)   

Päivämäärä Hälytystilanne Paikalla  

osastosta 

Autettuja  

yhteensä 

27.1.2016 Piiritystilanteen vuoksi evakuoitujen ensihuolto, 

Huhtasuo 

6 8 

11.4.2016 Kadonneen henkilön etsintä, Huhtasuo 6 1 

20.4.2016 Kadonneen henkilön etsintä, Suolahti  3 1 

20.6.2016 Tulipalon jälkeinen ensihuoltotilanne 1 1 

23.7.2016 Kadonneen henkilön etsintä 0 0 

8.8.2016  Tulipalon jälkeinen esihuoltotilanne 2 1 

8.8.2016 Tulipalon jälkeinen esihuoltotilanne 1 1 

23.10.2016 Kadonneen henkilön etsintä, Tikkakoski 5 1 

 YHTEENSÄ 24 14 
 

 

Ensihuoltoryhmä  

 

Jyväskylän ensihuoltoryhmä kokoontui 

kuukausittain, yleensä Sammonkadulla 

Jyväskylän osaston tiloissa. Ryhmän vetäjä 

vaihtui 1.102.2017, jolloin Vieno Aho otti 

tehtävän Henna Hämäläiseltä. 

 

Ryhmäiltojen aiheina oli Äkkilähtö -

valmiusharjoituksen suunnittelun lisäksi 

muun muassa tutustumista Vapaaehtoisen 

pelastuspalveluun, Punaisen Ristin Veripal-

velun Jyväskylän veripalvelutoimiston toi-

mintaan sekä etsintään ja sen muonituk-

seen. Muonittamista harjoiteltiin muun 

muassa järjestämällä etsinnän- ja ensi-

huollon peruskurssien ruokailut. 

Loppuvuodesta järjestettiin henkisen tuen 

(24.-25.9.2016) ja ensihuollon 

(19.11.2016) peruskurssit. 

 

Ensihuoltoryhmäläiset ovat osallistuneet 

ryhmän omien hälytysten lisäksi kotimaan 

avun hälytyksiin. Ryhmä järjesti myös Äk-

kilähtö 2016 -valmiusharjoituksen (1.10.) 

ja Hyvä joulumieli -lahjakorttien postituk-

sen. Lisäksi ensihuoltoryhmäläisiä oli avus-

tamassa Punaisen Ristin Veripalvelun Jy-

väskylän veripalvelutoimiston kahvituksis-

sa pääsiäisviikolla. 

 

Keräysvalmius   

 

Vuoden 2016 aikana ei äkillisiä lipaske-

räyksiä järjestetty. Valtakunnalliseen Per-

heet paossa -keräyksen käynnistämiseen 

valmistauduttiin, mutta vapaaehtoisia ei 

saatu riittävästi liikkeelle ja toukokuussa 

järjestetty Hyväpäivä -keräys käynnistyi 

samaan aikaa. Tästä syystä ei Perheet 

paossa -lipaskeräystä käynnistetty Jyväs-

kylän osastossa.  

 

Kotimaan apu 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

antoi kotimaan apua Punaisen Ristin kata-

strofirahastosta vuonna 2016 kolmen eri 

tulipalon jälkeen.  

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 170 eri 

lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Jou-

lumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron 

arvoisia lahjakortteja osaston alueella jou-

lukuussa. Vähävaraiset ja vaikeassa elä-

mäntilanteessa olevat lapsiperheet pystyi-

vät hankkimaan lahjakortilla ruokatarvik-

keita joulun alla. Apua tarvitsevat perheet 

etsittiin Jyväskylän kaupungin sosiaalitoi-

men kanssa ja tiedot avun tarpeesta luo-

vutettiin perheiden luvalla Punaisen Ristin 

Jyväskylän osastolle avustuspäätöksiä var-

ten.  

 

Näköasiantuntijat -optikkoverkosto lahjoitti 

Punaiselle Ristin kautta Jyväskylässä sil-

mälasit 14 vähävaraiselle henkilölle Jyväs-
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kylässä. Apua tarvinneet etsittiin yhdessä 

Jyväskylän katulähetyksen ruokapankin 

kanssa.

 

Tiedotusvalmius  

 

Valmiuden yhteyshenkilö Erkki Hietalaa 

haastateltiin sanomalehti Keskisuomalai-

sen verkkosivuilla 27.1.2016 otsikolla “SPR 

perusti evakuoiduille suojapaikan Huhta-

suon kirkkoon “liittyen Kangaslammen 

Muurainkujalla olleeseen piiritystilantee-

seen ja tapahtuneeseen ihmisten evaku-

ointiin. Punaisen Ristin   ”Punainen Risti ja 

media” -ohjeen (2014) mukaan hälytysti-

lanteessa tiedotuksen päävastuu on viran-

omaisilla. He kertovat medialle onnetto-

muuden taustoista, tapahtuneesta ja pe-

lastustoimista. Hälytystilanteissa osastot 

voivat – ja osastojen kannattaa – kertoa 

medialle omasta roolistaan ja toiminnas-

taan hälytystilanteissa kuten nyt oli toimit-

tu. 

 

 

 

 

3.7 Ystävätoiminta 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävä-

toimintaa ohjattiin myös vuonna 2016 pal-

katun ystävävälittäjän toimesta.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12.  

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 250 

henkilöä. Nämä vapaaehtoiset henkilöt 

toimivat ystäväpareina, ystäväperheinä, 

kertaluontoisessa asiointiavussa, kerhojen 

ohjaajina sekä tempauksissa ja muissa 

yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lopussa 

osastossa oli kaikkiaan 91 ystäväparia. 

Ystäväpareja yhdistettiin vuoden aikana 

33. 

 

Ystävävälittäjä osallistui mahdollisuuksien 

mukaan Jyväskylän Valikko-verkoston ta-

paamisiin sekä Vanhusvapaaehtoistyön 

työryhmään. Yhteistyötä tehtiin myös mui-

den Jyväskylän alueen osastojen kanssa.  

Vuonna 2016 ystävätoiminnan rekisterin 

päivittäminen jatkui vapaaehtoisten ja ys-

täväasiakkaiden osalta.  

 

Ystävätoiminnan ohjausryhmä kokoontui 

vuoden aikana kolme kertaa.  

 

Vuoden aikana ystävävälittäjän työhön oli 

tutustumassa kaksi tet-harjoittelijaa.    

 

 

Ystäväperhetoiminta  

 

Jyväskylän osastossa järjestettiin Ystävä-

perhe tukena -koulutus 12.-13.2.2016. 

Kouluttajina olivat Erja Salmela Länsi-

Suomen piiristä ja Johanna Matikainen 

keskustoimistosta. Kurssille osallistui 15 

henkilöä.  

 

Kaikille muille ystäväperhetoimintaan mu-

kaan tuleville vapaaehtoisille järjestettiin 

perehdytysilta ystäväperhetoiminnasta 

ennen toiminnan aloittamista. Perehdy-

tysiltoja järjestettiin tarpeen mukaan ja 

niitä oli vuoden aikana viisi. Suuri osa va-

paaehtoisista oli käynyt Tulijan tukena-

koulutuksen ennen ystäväperhetoiminnan 

perehdytystä.  

 

Ystäväperhetoiminnassa oli mukana 17 

perhettä ja heillä oli ystäväperhe Puuppo-

lan vastaanottokeskuksessa. Ystäväperhe-

toiminnassa olevien perheiden koko oli 1-6 

henkilöä. Osaston kirjoilla on ollut vaan 

vapaaehtoisen ystäväperheenätoimivista 

perheistä aikuiset, mutta myös perheiden 
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lapset ovat olleet mukana toiminnassa. 

Toiminnasta on vastannut Katja Luukkanen 

Puuppolan vastaanottokeskuksesta sekä 

Päivi Polvi Jyväskylän osastosta.  

 

Ystäväperheiden ensi tapaamisella on ollut 

mukana molemmat perheet, tulkki sekä 

Katja Luukkanen ja Päivi Polvi. Ensi ta-

paamisella on tutustuttu puolin ja toisin 

sekä käyty läpi ystäväperhetoiminnan peli-

sääntöjä ja toiveita.  

 

Perheet ovat tavanneet 1-4 kertaa kuu-

kaudessa. Tapaamiset ovat yleensä ystä-

väperheen kotona. Perheet ovat yhdessä 

mm. laittaneet ruokaa, käyneet leikkipuis-

tossa ja kaupassa sekä tutustuneet Jyväs-

kylään.  

 

Vertaistapaamisia ystäväperheille oli viime 

vuonna neljä. Vertaistapaamisissa osallis-

tujia oli 10-20 henkilöä. Lisäksi ystäväper-

heet osallistuivat osaston muuhun toimin-

taan kuten Ravintolapäivän järjestelyihin, 

teatteriesityksiin, talkoisiin ja Puurojuh-

laan. Osalla perheistä ystäväperhetoiminta 

jatkui Puuppolan vastaanottokeskuksen 

lakkauttamisen jälkeenkin. CCCCCCCCCCC 

XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X 

 

Vapaaehtoinen asiointiapu  

 

Kertaluontoisesti toimivassa vapaaehtoi-

sessa asiointiavussa jatkettiin yhteistyötä 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimin-

nan palveluiden eli Vaparin kanssa. Ystä-

vävälittäjä päivysti vapaaehtoisen asioin-

tiavun puhelinta maanantaisin ja tiistaisin 

samaan aikaan ystävävälityksen päivys-

tysajan kanssa.  Vaparin kanssa järjestet-

tiin vapaaehtoisen asiointiavun tapaaminen 

15.11.2016 Carismassa.  

 

Ystäväpiiri 

 

Ystävävälittäjä Päivi Polvi osallistui kevään 

aikana yhdessä ystävätoiminnan vapaaeh-

toisen Saila Kallion kanssa Vanhustyön 

keskusliiton Ystäväpiirin ohjaaja-

koulutukseen. Päivi ja Saila kokosivat Ys-

täväpiiri-ryhmän, jonka ohjaajina he toimi-

vat kevään 2016 ajan. Ryhmänohjaus oli 

osa koulutusta. Ryhmä kokoontui keväällä 

12 kertaa ja ryhmä jatkaa edelleen itsenäi-

sesti toimintaansa. Jyväskylän osasto 

maksoi Päivi Polven Ystäväpiirin ohjaaja-

koulutuksen. Vapaaehtoiselle koulutus oli 

ilmainen. 

 

Runopiiri  

 

Runopiiri on tarkoitettu runouden ystäville. 

Piirissä luetaan sekä omia että muiden 

kirjoittamia tekstejä. Luetun perusteella 

keskustellaan sekä teksteistä että luetusta 

runosta. Runopiiri on kaikille avoin ja il-

moitus siitä on Keskisuomalaisessa "Me-

not” -palstalla. Runopiiri kokoontui talvella 

joka toinen viikko. Kesällä toiminnassa 

pidettiin taukoa. Runopiirin ohjaajana toimi 

Daisy Holopainen.  

 

Ystäväillat 

 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille järjestettiin kerran kuussa ystä-

väiltoja eri teemojen merkeissä.  

 

Ystäväillat ovat vertaistuki-iltoja, joissa 

vapaaehtoisina toimiville tarjotaan mah-

dollisuutta keskusteluun, mutta myös tie-

toa, joka tukee heidän vapaaehtoisena 

toimimistaan. Vuonna 2016 Ystäväiltojen 

aiheena olivat tutustuminen vastaanotto-

keskukseen, yhteistyö kotihoidon kanssa, 

omaishoidon tukitoiminta, ystävätoiminta 
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Britannian Punaisessa Ristissä sekä Punai-

sen Ristin toiminta Suomessa ja ulkomail-

la.  

 

Lisäksi ystävätoiminnan vapaaehtoiset tu-

tustuivat Olohuone Kyllin Kypsään. Tutus-

tumiskäynnillä mukana oli myös ystäväpa-

reja.  

 

Elokuussa ystäväilta järjestettiin Jyväsky-

län kaupunginteatterissa, jossa katsottiin 

”Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä” -

esitys. Esitystä oli katsomassa kaikkiaan 

75 ystävätoiminnan vapaaehtoista ja Vart-

tuneitten kerholaista.  

 

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla, johon oli kutsuttu kaikki Jyväskylän 

osaston vapaaehtoiset. Puurojuhlaan osal-

listui 70 henkilöä, joista 25 oli ystävätoi-

minnan vapaaehtoisia. 9.12.2016 järjes-

tettiin Sammonkadun tiloissa Joulukahvit, 

joille oli kutsuttu ystäväpareja sekä ystä-

vävälityksen kautta ystävää odottavia 

henkilöitä. Tilaisuuteen osallistui 21 henki-

löä.  

 

Ystävätoiminnan peruskurssit  

 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

viisi ystävätoiminnan peruskurssia yhteis-

työssä Länsi-Suomen piirin kanssa. Perus-

kursseille osallistui kaikkiaan 55 henkilöä. 

Lokakuun alussa järjestetty ystävätoimin-

nan peruskurssi oli suunnattu nuorille.  

 

Vuoden aikana ystävävälittäjä haastatteli 

ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 37 

vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan osas-

ton ystävätoimintaan. 

  

Ystävätoiminnan vapaaehtoisia osallistui 

Länsi-Suomen piirin järjestämiin henkisen 

tuen, humanitaarisen oikeuden ja ryhmän-

ohjaaja-koulutuksiin. 

 

 

Ravintolapäivän kahvila Kardemummo  

 

Sunnuntaina 21.2.2016 kello 10-16 Jyväs-

kylän Veturitalleilla vietettiin ravintolapäi-

vää herkkujen ja hyväntekeväisyyden 

merkeissä, kun Jyväskylän yliopiston ai-

neenopettajaopiskelijat ja Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston ystävätoiminnan va-

paaehtoiset perustivat päiväksi kahvila 

Kardemummon. 

 

Tilaisuudessa esiintyy hanuristi Seppo 

Marttinen, duo Koo and the Bang sekä ete-

lä-amerikkalainen kitaristi-laulaja William 

Nazareno.  

Kahvilan leipomistalkoot pidettiin 20.2. 

Jyväskylän normaalikoulun yläkoulun ope-

tuskeittiössä. Mukana leipomassa olivat 

aineenopettajaopiskelijat, nuoriso- ja ystä-

vätoiminnan vapaaehtoiset, Varttuneiden 

kerholaisia, ystäväperhevapaaehtoisia sekä 

turvapaikanhakijoita Puuppolan vastaanot-

tokeskuksesta.  

 

Kahvilan tuotto käytettiin Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston ystävätoimintaan. Kii-

tos -kahvit ravintolapäivään osallistuneille 

järjestettiin 16.3.2016 Sammonkadulla. 

 

Jyvälän Iltamat  

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto oli mu-

kana järjestämässä Iltamia Jyvälään 

29.4.2016. Jyväskylän osastosta Iltamiin 

osallistui ystäväpiiriryhmäläisiä, ystäväpa-

reja ja ystävätoiminnan vapaaehtoisia.  

 

Iltamien ohjelmassa oli musiikkiesityksiä ja 

tanssia. Mukana oli myös naurukouluttaja 

Vesa Karvinen. Tanssiorkesterina toimi 

Rami ja Nimettömät.  
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Yhteistyö Jyväskylän kaupunginteatterin kanssa  

 

Elokuussa ystävätoiminnan väki oli katso-

massa ”Mies joka kieltäytyi käyttämästä 

hissiä” -näytelmää ja tämän näytelmän 

tiimoilta oli kaupunginteatterin järjestämä 

Teatteritiistai 25.10.2016 teatterin yleisö-

lämpiössä. Teatteritiistai aiheena oli Punai-

sen Ristin ystävätoiminta.  

Teatteritiistain aluksi kuultiin kertomuksia 

yksinäisyydestä. Sen jälkeen Punaisen Ris-

tin sosiaalipalvelukouluttaja Tuija Tiitinen 

haastatteli kahta kokenutta ystävätoimin-

nan vapaaehtoista Sirkka Eteläahoa ja Kai-

ja Mäkiötä, jotka kertoivat oman tarinansa 

vapaaehtoisena ystävänä. 

 

Kokeneet konkarit -ryhmä  
 

Toimintavuosi 2016 oli ryhmän 

ensimmäinen. Toiminnan vetäjiksi 

lähteneet Tuomo Viitaniemi ja Olli 

Lehtonen olivat tammikuussa 2016 yhtä 

aikaa Jyväskylän osaston järjestämällä 

ystävätoiminnan peruskurssilla. Viitaniemi 

alkoi tällöin kehitellä ajatusta miesten 

ystäväryhmän perustamisesta ja pyysi 

Lehtosta sen toiseksi vetäjäksi. 

Toimintaperiaatteita suunniteltiin 

helmikuun aikana useissa kokouksissa 

Viitaniemen, Lehtosen ja ystävätoimintaa 

koordinoivan Päivi Polven kesken. 

 

Viitaniemen helmikuisessa muistiossa 

”Kokeneiden konkareiden -ryhmä” oli 

kirjattuna ryhmän nimi. Muistiossa oli 

pohdintaa osallistujien sopivasta määrästä, 

rekrytoinnista ja toimintamuodoista. 

Kokoontumistiheys, ryhmän avoimuus tai 

sulkeminen, kokousajankohta sekä 

keskustelujen ja alustusten muoto olivat 

pohdittavina. 

 

Maaliskuun alussa Viitaniemi ja Lehtonen 

vierailivat Punaisen Ristin Saarijärven 

osastossa, jossa osaston puheenjohtaja 

Markku Kyllönen kertoi osaston 

toteuttamasta moottorisahaystävät-

ryhmästä. Myös Jyväskylän osaston 

tiedottaja Marko Tervo antoi neuvoja 

toiminnan aloittamiseen. Maaliskuussa 

aloitettiin asian tiedottaminen jakamalla 

kauppojen ilmoitustaululle julistetta 

”Kokeneet Konkarit -ryhmä aloittaa 

toimintansa”. Keskisuomalaisen toimittaja 

Heljä Roikonen teki asiasta uutisen, joka 

julkaistiin lehdessä 18.4.2016 koko 

aukeamalla. 

 

Konkarien ensimmäinen kokoontuminen oli 

4.5.2016. Paikalle tuli vetäjien lisäksi 16 

miestä. Kokoontuminen kului lähes 

kokonaan esittelykierrokseen, vaikka 

muutakin ohjelmaa oli varattu. Sovittiin, 

että kokoukset pidetään joka kuukauden 

ensimmäisenä keskiviikkona kello 14, 

myös kesällä.  

 

Vuoden viimeinen kokous oli joululounas, 

johon saatiin Punaisen Ristin toiminta-

avustusta. Kyseisessä kokouksessa 

päätettiin, että vuoden 2017 alusta 

kokoonnutaan joka toinen viikko. 

 

Muualla kuin Sammonkadun kokoustilassa 

järjestettyihin tapaamisiin kuljettiin 

yhteiskyydein. Toiminnan piirissä on ollut 

24 miestä. Jokaisessa tapaamisessa on 

heinäkuun tapaamista lukuun ottamatta 

ollut vähintään yksi uusi jäsen. 

 

Konkarit ovat myös osallistuneet osaston 

muuhun toimintaan, kuten keräyksiin, 

ystäväiltoihin ja puurojuhlaan. 
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TAULUKKO 4: Kokeneiden konkareiden kokoontumiset, aiheet ja osallistujat  

Päivämäärä Sisältö  Osallistujat  

4.5.2016 Esittäytyminen, toiminnan suunnittelu, Sammonkatu 18 

1.6.2016 Psykologi Risto Korhonen, eläköityminen elämänmuutoksena, 

Sammonkatu 

15 

6.7.2016 Alosen taidepaja, Seppälänkangas (es. Samuli Alonen) 10 

3.8.2016 Keski-Suomen tieliikennemuseo, Kintaus (es. Risto Höylä) 13 

7.9.2016 Suomen ilmavoimamuseo (es. amanuenssi Mikko Kylmälä), 

Tikkakoski 

16 

5.10.2016 Keskisuomalainen (es. Riikka Vesterinen), Aholaita 13 

2.11.2016 Veikko Lavin sota-ajan laulut (kirjailija Mikko Porvali), 

Sammonkatu, yhdessä varttuneiden kerhon kanssa 

15 

(kaikkiaan 

35 henkeä) 

7.12.2016 Joululounas, toiminnan arviointi ja tulevan suunnittelu (hotelli 

Alba) 

17 

 YHTEENSÄ  117 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennustoiminta 

 

Suomen Punainen Risti on mukana Raha-

automaattiyhdistyksen tukemassa ja Van-

hustyön keskusliiton koordinoimassa Eloisa 

ikä –avustusohjelmassa nelivuotisella 

(2014-2017) Täyttä elämää eläkkeellä –

hankkeella. Hankkeen päämääränä on luo-

da edellytyksiä ikäihmisten hyvälle arjelle 

ikääntymisen eri vaiheissa, erityisesti eläk-

keelle siirryttäessä.   

 

Olli Lehtonen ja Tuomo Viitaniemi Jyväsky-

län osastosta osallistuivat Täyttä elämää 

eläkkeellä -valmentajien koulutukseen 9.-

10.4.2016 Tampereella. Keskustoimisto 

maksoi osallistujien kulut.  

 

Eläkevalmentajat pitivät ensimmäisen 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksen 

20.10, 27.10 ja 1.11. Jyväskylässä Sam-

monkadulla. Valmennukseen osallistui 12 

henkeä.  Valmennuksessa eläkkeelle siirty-

välle tarjotaan työkaluja muutokseen val-

mistautumiseen ja sen hallintaan, omien 

voimavarojen ja osaamisalueiden aktivoi-

miseen ja hyödyntämiseen, sekä tervey-

den, mielen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

ylläpitämiseen. Lisäksi valmennuksessa 

kerrotaan mahdollisuudesta löytää itseä 

kiinnostava, mielekäs ja yhteiskunnallisesti 

merkityksellinen elämänsisältö vapaaeh-

toistoiminnasta. Osallistujat pääsevät tu-

tustumaan vapaaehtoistoiminnan erilaisiin 

vaihtoehtoihin ilman sitoutumispakkoa. 

 

Päivi Polvi osallistui 24.11.2016 Helsingissä 

järjestettyyn eläkevalmennuksen juurrut-

tamispalaveriin. Keskustoimisto maksoi 

Polven koulutus- ja matkakulut.   

 
 

Vaajakosken ystäväkerho 

 

Ystäväkerho suunnitteli toimintasuunnitel-

man vuodelle. Palvelutalo Väkkärässä ko-

koonnuttiin ystäväkerhon kanssa kaksi 

kertaa vuoden aikana. Vaajakosken Vete-

raanitalolla ja Harjuhovin yksikössä oli lau-

luillat yhdessä asukkaiden kanssa. Lakitien 

yksikössä järjestettiin tanssit Rami ja Ni-

mettömien kanssa toukokuussa. Juotiin 

täytekakkukahvit asukkaiden kanssa tans-

sien jälkeen. Ystävät olivat tanssittamassa 

asukkaita. Kesäkuussa kaksi ystävää oli 

tekemässä vohveleita ja avustamassa 

Säynätsalon päiväkeskuksessa Vohvelikes-

teissä. Joulukuussa järjestettiin joululaulu-

tuokio Harjukodin asukkaille ja vietiin yllä-

tyslahjat asukkaille ja mehutarjoilut. Mu-
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kana oli kolme ystävää ja yksitoista asu-

kasta ja kaksi ohjaajaa. Ystävät järjestivät 

Operaatio Nälkäpäivän Vaajakoskella (16-

17.9 2016) ja osallistuivat avustustehtäviin 

asiointiavussa.  Vapaaehtoiset ystävät ta-

pasivat omia ystäviään ja kävivät ystäväil-

loissa.  

 

Vuonna 2016 Vaajakosken ystäväkerhon 

toimintaan osallistui yhteensä 10 vapaaeh-

toista. Kerhon vetäjänä toimi Salme Kaup-

pinen.  

 

 

               XXXXXXX

 

4 Talous  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 2016 osoittaa - 491,33 eu-

roa alijäämää.  
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä  

 

jyvaskyla@punainenristi.fi 
jyvaskyla.punainenristi.fi 


