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1 Yleiskatsaus vuoden 2017 toimintaan  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste vuonna 2017 

oli ystävätoiminnan kehittämisessä. Jyväs-

kylän osasto järjesti 14.2.2017 LähiTapiola 

Keski-Suomen kanssa Taulumäen kirkossa 

ystävänpäiväkonserttiin, jossa solistina oli 

Arja Koriseva. Lipputulot tulivat Punaisen 

Ristin ystävätoiminnan tukemiseen Keski-

Suomessa. Vuoden aikana Punaisen Ristin 

Jyväskylän osastossa järjestettiin viisi ys-

tävätoiminnan peruskurssia yhteistyössä 

Länsi-Suomen piirin kanssa. Peruskursseil-

le osallistui yhteensä 54 henkilöä. 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmän joukkue voitti aikuisten 

sarjan Ähtärin Honkiniemessä 28.10.2017 

järjestetyissä Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin ensiavun piirinmestaruuskil-

pailuissa. Joukkueessa kilpailivat Aarno 

Vitikainen, Birgitta Alakoski, Timo Pänkä-

läinen ja Maarit Ryhänen Jyväskylän osas-

tosta. Joukkue edustaa Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piiriä Turussa 16.6.2018 

järjestettävissä ensiavun SM-kilpailuissa. 

Ensiapuryhmät auttoivat järjestämissään 

ensiapupäivystyksissä yhteensä 416 henki-

löä vuonna 2017.  
 

Jyväskylän osasto järjesti omakustanteisen 

jäsenmatkan 4. - 9.10.2017 Geneveen ja 

Solferinoon sekä Gardajärvelle. Matkan 

käytännön järjestelyistä vastasi Events 

Italia.  

 

Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoiset 

järjestivät mm. Kaverikahvila -toimintaa, 

vapaa-ajantoimintaa Salmirannan vas-

taanottokeskuksessa sekä LäksyHelppi -

kerhon toimintaa Puistokadun päiväkoti-

koululla. Humanitaarisen oikeuden ryhmä 

kokoontui pari kertaa.  

 

Vapaaehtoiset hälytettiin vuonna 2017 

viiteen eri kadonneen henkilön etsintään. 

Kotimaan apua Jyväskylän osasto jakoi 

kuuden eri tulipalotilanteen jälkeen vuonna 

2017, autettuja oli yhteensä 11.  Jyväsky-

län osasto jakoi yhteensä 130 eri lapsiper-

heelle valtakunnallisessa Hyvä Joulumieli -

keräyksessä lahjoitettuja 70 euron arvoisia 

lahjakortteja osaston alueella joulukuussa. 

Apua tarvinneet perheet etsittiin yhdessä 

Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kans-

sa.   

 

Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osasto-

jen yhteistyössä järjestämä Nälkäpäivä -

keräys (14.-16.9.2017) tuotti Suomen Pu-

naisen Ristin katastrofirahaston yhteensä 

22 502,14 euroa. 

 

Tuurissa järjestettiin 22.4.2017 Suomen 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosi-

kokous. Piirihallituksen puheenjohtajaksi 

kaudelle 2017-2019 valttiin Alpo Tanska-

nen Jyväskylän osastosta.  
 

Helsingissä Finlandia-talossa 10.-

11.6.2017 kokoontui Suomen Punaisen 

Ristin ylin päättävä, yleiskokous. Kokouk-

sessa oli yhteensä kuusi äänivaltaista 

edustajaa Jyväskylän osastosta. Kokouk-

sessa valtuuston jäseneksi valittiin Alpo 

Tanskanen. Kokous mm. hyväksyi koko 

järjestön toimintalinjauksen vuosille 2018-

2020 sekä järjestön uudet säännöt.  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton 28.3.2017 järjestetty sääntömääräinen 

kevätkokous hyväksyi osaltaan Suomen 

Punaisen Ristin Campuksen osaston liittä-

misen Jyväskylän osastoon 1.11.2017 lu-

kien.   Seinäjoella 23.9.2017 kokoontunut 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirihallitus hyväksyi Campuksen osaston 

purkamisen ja liittämisen Jyväskylän osas-

toon. 
 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2017 lopussa oli yhteensä 1 234 henkeä.  

 

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja 

vuonna 2017 olivat mm. ensiapupäivystys-

tuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuolto-

sopimus, jäsenmaksutuotot sekä 

14.2.2017 LähiTapiola Keski-Suomen 

kanssa Talulmäen kirkossa järjestetty ys-

tävänpäiväkonsertti. Tilinpäätös vuodelta 

2017 osoittaa 3 758,66 euroa ylijäämää.  
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2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakun-

nalla  

 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta 
 

Jyväskylän osaston hallitus kokoontui 

vuonna 2017 yhteensä 12 kertaa. Hallituk-

sen jäsen Jarkko Nurmi erosi hallituksen 

jäsenyydestä kesken kauden 12.9.2017.   

 

Hallitus järjesti kehittämispäivän 4.2.2017 

Outdoor Hostel Laajiksen kabinetissa.  Ke-

hittämispäivässä mm. käsiteltiin eri toimin-

taryhmien SWOT -analyysit ja käytiin kes-

kustelua niiden pohjalta.  

 

Jyväskylän osaston hallitus tapasi Suomen 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin johto-

ryhmän 30.5.2017. Tapaamisessa käytiin 

keskusteluja Länsi-Suomen piirin ja Jyväs-

kylän osaston välisestä yhteistyöstä.  
 

Suomen Punaisen Ristin Campuksen osas-

to päätti 22.11.2016 järjestetyssä sääntö-

määräisessä syyskokouksessaan osaston 

purkamisesta ja liittämisestä Jyväskylän 

osastoon. Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston 28.3.2017 järjestetty sään-

tömääräinen kevätkokous hyväksyi osal-

taan Suomen Punaisen Ristin Campuksen 

osaston liittämisen Jyväskylän osastoon 

1.11.2017 lukien.   Seinäjoella 23.9.2017 

kokoontunut Suomen Punaisen Ristin Län-

si-Suomen piirihallitus hyväksyi Campuk-

sen osaston purkamisen ja liittämisen Jy-

väskylän osastoon. 

 

Myös Suomen Punaisen Ristin Toivakan 

osasto lähestyi 29.8.2017 Suomen Punai-

sen Ristin Jyväskylän osaston hallitusta ja 

tiedusteli halukkuutta osastoliitokseen. 

Jyväskylän osaston hallitus päätti ehdottaa 

kokouksessaan 12.9.2017, että Toivakan 

osaston hallitus selvittäisi mahdollisuudet 

osastoliitokseen ensisijaisesti Joutsan 

osaston kanssa. Perusteluina oli mm. Toi-

vakan ja Jyväskylän välinen kuntaraja ja  

halu vahvistaa Joutsan osaston toimintaa 

alueella.  

 

Tuurissa järjestettiin 22.4.2017 Suomen 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosi-

kokous. Piirihallituksen puheenjohtajaksi 

kaudelle 2017-2019 valttiin Alpo Tanska-

nen Jyväskylän osastosta. Erkki Hietala 

Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta jat-

kaa piirihallituksen jäsenenä vuoden 2018 

vuosikokoukseen asti. Virallisina kokous-

edustajina toimivat Aino Aho, Jouko Aho, 

Niko Aho, Vieno Aho, Riitta Jylhä, Maija 

Kaitue, Olli Lehtonen, Marja-Liisa Relander, 

Toini Salmela, Ritva Salomaa, Marko Tervo 

ja Marja-Liisa Valkola 

 

Suomen Punaisen Ristin hallituksen jäse-

nenä toimi Alpo Tanskanen Jyväskylän 

osastosta. Toimikausi päättyi kesäkuussa 

10.-11.6.2017 Helsingissä järjestettyyn 

yleiskokoukseen.  

 

Helsingissä Finlandia-talossa 10.-

11.6.2017 kokoontui Suomen Punaisen 

Ristin ylin päättävä elin, yleiskokous. Ko-

kouksessa oli yhteensä kuusi äänivaltaista 

edustajaa Jyväskylän osastosta: Ilkka Mik-

konen, Sanna Mäntysaari, Maarit Ryhänen, 

Ritva Salomaa, Nita Sammalisto ja Marko 

Tervo.  Kokouksessa valtuuston jäseneksi 

valittiin Alpo Tanskanen kaudelle 2018-

2020. Kokous mm. hyväksyi koko järjestön 

toimintalinjauksen vuosille 2018-2020 se-

kä järjestön uudet säännöt.  

 

Hallituksen kokouksen 3/2017, 14.3.2017 

päätöksellä järjestöavustajan tehtävänimi-

ke muutettiin toiminnanohjaajaksi. Halli-

tuksen kokouksessa 12/2017, 12.12.2017 

toiminnanohjaajan palkka tarkistettiin.  

 

Jyväskylän osaston hallitus päätti kokouk-

sessaan 8/2017, 15.8.2017 käynnistää 

terveyspistetoiminnan Jyväskylän osastos-

sa. Terveyspisteestä voi saada maksutto-

mia terveyspalveluita, kuten neuvontaa, 

verenpaineen mittausta ja henkistä tukea. 

Terveyspisteen toiminnan käynnistyminen 

siirtyi vuoden 2018 puolelle.  
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Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton sääntömääräinen kevätkokous järjes-

tettiin 28.3.2017. Kevätkokoukseen osal-

listui yhteensä 17 Jyväskylän osaston jä-

sentä. Sääntömääräinen syyskokous jär-

jestettiin 14.11.2017. Syyskokoukseen 

osallistui 23 Jyväskylän osaston jäsentä.

Jyväskylän osaston hallitus 2017 

puheenjohtaja  

varapuheenjohtaja, valmiuden yhteyshenkilö  

ensiapuryhmän ryhmäjohtaja (30.4.2017 asti), kotimaan 

avun yhteyshenkilö   

monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö 

terveystoiminnan yhteyshenkilö 

kouluyhteistyön yhteyshenkilö (12.9.2017 asti)                         

varainhankinnan yhteyshenkilö  

jäsenmestari 

tiedottaja  

 

Timo Pänkäläinen  

Erkki Hietala 

Jouko Aho  

 

Maritta Jylhälehto 

Ilkka Mikkonen 

Jarkko Nurmi 

Tuija Riikonen  

Maarit Ryhänen  

Marko Tervo 

Leena Tiainen 

Muut luottamustehtävät 2017 

sihteeri, ystävätoiminnan yhteyshenkilö, toiminnanohjaaja  

rahastonhoitaja 

nuorisotoiminnan yhteyshenkilö,  

kouluyhteistyön yhteyshenkilö (12.9.2017 alkaen) 

keräysjohtaja 

 

Päivi Polvi 

Kristiina Alho 

 

Nita Sammalisto 

Ritva Salomaa 

Toiminnantarkastajat 2017  

toiminnantarkastaja 

varatoiminnantarkastaja 

Toimintaryhmät 2017 

Humanitaarisen oikeuden ryhmä  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä (30.4.2017 asti) 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä (1.5.2017 alkaen) 

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä 

Kokeneet konkarit -ryhmä   

 

Monikulttuurisuustyöryhmä     

 

 

Nuorten ryhmä 

 

 

 

Nuorten ystäväryhmä 

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho 

Rautpohjan ensiapuryhmä 

Reddie Kids -kerho, Sammonkatu 

 

Runopiiri 

Tikkakosken Lähiverkko  

Täyttä elämää eläkkeellä -valmentajat 

 

 

 

Vaajakosken ystäväkerho 

Varttuneiden kerho 

 

Tuomo Vartiainen 

Airi Savolainen  

 

Jooel Niittynen 

Jouko Aho 

Aarno Vitikainen 

Vieno Aho  

Olli Lehtonen 

Tuomo Viitaniemi 

Riitta Peräinen 

Pilvi Raitila 

Kirsti Salo 

Nita Sammalisto 

Laura Rökmän 

Tilda Rahkonen  

Hanna Lehtonen 

Millamari Juntunen 

Mika Vehmas 

Helena Lehti 

Tapani Koikkalainen 

Veera Röyttä 

Jonna Sirén 

Daisy Holopainen 

Leena Tiainen 

Olli Lehtonen 

Ritva Nurminen 

Tuomo Viitaniemi 

Anna-Maija Ylönen  

Ulla Kyllönen 

Ritva Salomaa 
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2.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

Jäsenhankinta 
 

Vuoden 2017 lopussa Jyväskylän osaston 

jäsenmäärä oli 1 234 henkeä (vuoden 

2016 lopussa 1 144 henkeä). Osastokarhu-

ja ei maksamattomille jäsenille vuona 

2017 lähetetty osaston toimesta. 

  

Suomen Punainen Risti täytti 140-vuotta. 

Punaisen Ristin viikon päätapahtuma jär-

jestettiin kävelykadulla 13.5.2017 kello 

12-16.00. Tapahtumassa tavoitettiin arvi-

olta 600 ihmistä. Eri toimintamuodot es-

täytyivät yleisölle. Ihmisille jaettiin noin 

280 Helium-ilmapalloa. Ensihuoltoryhmä 

järjesti kahvi-/teetarjoilun sekä keksiä. 

Näytteillä oli keskustoimistosta saatu julis-

tenäyttely "Suomen Punainen Risti - Autta-

jia 140 vuotta". Ensiapuryhmä esitteli ka-

lustoaan. Kävelykadulla tehtiin Hyvä päivä 

-keräystä.   

 

Tikkakoskella Tikkakosken S-Marketilla 

järjestettiin vilttikirppis 13.5.2017. Tapah-

tumassa järjestettiin kahvi- ja pullatarjoilu 

sekä lipaskeräys.  

  

 

 

 
KAAVIO 1: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys vuosina 2005-2017 

 

Jäsenten motivointi 

 

Jäsenille lähetettiin yksi jäsen-

kirje vuoden 2017 aikana. Kir-

jeen postituksesta vastasivat 

osaston jäsenmestari ja tiedot-

taja.  Niille jäsenille, joiden 

sähköpostiosoite oli tiedossa, 

lähetettiin kirje sähköisenä. 

Muille jäsenkirje lähetettiin pos-

titse. 

 

Jyväskylän osaston hallitus 

myönsi kokouksessaan 1/2017, 

10.1.2017 aktiivimerkin ke-

räystoiminnan vapaaehtoiselle 

Helena Liukolle. Jyväskylän 

osaston hallitus myönsi ko-

kouksessaan 2/2017, 4.2.2017 

aktiivimerkit myös ensiapu-

ryhmän vapaaehtoisille Miia 

Janhoselle, Jarkko Nurmelle ja 

Sofia Sarkavalle. Hallitus 

myönsi kokouksessaan 4/2017, 

28.3.2017 aktiivimerkit myös 

ensiapuryhmän   vapaaehtoisil-
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                              Kuva: Raija Hakaniemi 

le Niina Matilaiselle, Milla Romuselle ja 

Tero Romuselle.  

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin piirihallitus myönsi ansiomerkit ko-

kouksessaan 15.5.2017 seuraaville varttu-

neiden kerhon vapaaehtoisille Kirsti Hon-

konen ja Marita Vatanen. 

 

Tasavallan Presidentti myönsi Suomen 

Punaisen Ristin hallituksen ehdotuksesta 

10.3.2017 pronssisen ansiomitalin kiitok-

sena ansiokkaasta työstä Punaisen Ristin 

päämäärien hyväksi varttuneiden kerhon 

vapaaehtoiselle Maire Nykäselle ja Jyväs-

kylän osaston ensiapuryhmän ryhmänjoh-

taja Aarno Vitikaiselle sekä kultaisen an-

siomitalin kiitoksena ansiokkaasta työstä 

Punaisen Ristin päämäärien hyväksi Jyväs-

kylän osaston ensiapuryhmä-, ensihuolto-

ryhmä ja keräystoiminnan vapaaehtoiselle 

Olavi Orellille.  

Erika Karstinen ja Taija Savolainen järjes-

tävät uusien illan Jyväskylän osaston toi-

minnasta kiinnostuneille ja lähiaikoina mu-

kaan tulleille vapaaehtoisille ti 21.11.2017 

klo 18. Osaston toimintaa esittelemässä 

Maarit Ryhänen, Nita Sammalisto, Päivi 

Polvi ja ystävätoiminnan ystäväryhmä. 

Kahvitarjoilun tarjosi Länsi-Suomen piiri.    

 

Eri toimintaryhmille (mm. ensiapuryhmä, 

ystävätoiminnan vapaaehtoiset) mahdollis-

tettiin virkistystoiminta. Kaikille osaston 

vapaaehtoisille tarkoitettu puurojuhla jär-

jestettiin Punaisen RistinLänsi-Suomen 

piirin Ailakinkadun aluetoimiston tiloissa pe 

15.12.2017. Päivi Polvi on tehnyt tilava-

rauksen ja varannut puuron ja sopan Joki-

kievarista. 

 

Jäsenmatka Geneveen, Solferinoon sekä Gardajärvelle 4.-9.10.2017 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton jäsenmatkalle Sveitsiin ja Italiaan 4.-

9.10.2017 osallistui yhteensä 18 henkilöä 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

tosta sekä myös muista Länsi-Suomen 

piirin osastoista.    

 

Keskiviikkona ryhmä lähti Jyväskylästä 

yhteisellä linja-auto kuljetukselle kello 11 

Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Lento Mi-

lanoon lähti kello 16.05 ja perillä ryhmä oli 

kello 18.05. Opas Mariann Bengs oli vas-

tassa lentokentällä. Ryhmä kävi syömässä 

lentokentän läheisyydessä olevassa pizze-

riassa ja tämän jälkeen matka jatkui Alp-

pien läpi Geneven lähelle. Bussimatka oli 

pitkä, mutta se kestettiin huumorin avulla. 

Matkalaiset saapuivat perille yhden aikaan 

yöllä. Yöpyminen tapahtui Ranskan puolel-

la olevassa hotellissa, joka sijaitsi vain 

puolen tunnin ajomatkan päässä Geneves-

tä. 

 

Torstai aamuna matka jatkui Geneveen, 

jossa matkalaiset tutustuivat Punaisen 

Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon ja Punaisen Ristin 

museoon. Punaisen Ristin ja Punaisen Puo-

likuun yhdistysten kansainvälisessä liitossa 

oli esittely, jonka piti liiton suomalainen 

työntekijä. Lounas syötiin museon ravinto-

lassa. Ryhmä saapui Gardajärvelle viiden 

tunnin ajomatkan jälkeen, jossa majoitut-

tiin hotelli Miramariin.  Iltamyöhällä oli 

yhteinen illallinen hotellissa. Hotellissa oli 

sellainen käytäntö, että aamupalalla kukin 
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                  Kuva: Raija Hakaniemi 

valitsi muutamasta vaihtoehdosta kolmen 

ruokalajin illallismenuunsa. Yhteiset illalli-

set sisälsivät mukavaa jutustelua päivän 

tapahtumista ja illalliset koostuivat hyvästä 

ruuasta ja iloisesta mielestä. 

 

Perjantai aamupäivällä oli ohjelmassa tu-

tustuminen Sirmioneen ja veneretki Sir-

mionen ympäri. Naisväki istui terassilla 

nauttien aurinkoista ja ostosmahdollisuu-

detkin tulivat tutuksi.  

 

Lauantaina siirryttiin Castiglione’n kylään, 

missä sijaitsee kansainvälinen Punaisen 

Ristin Museo (International Red Cross Mu-

seum). Ryhmä tutustui museoon ja sen 

jälkeen oli vierailu Solferinon kylässä ja 

taistelutantereella, jossa Henry Dunant sai 

idean perustaa Punaisen Ristin. Torre del 

San Martinon kirkossa oli esillä Solferinon 

taistelun sotilaiden jäännöksiä.  Lounas oli 

Torressa ja tämän jälkeen oli vuorossa 

paluu takaisin Sirmioneen. Illalla muuta-

mat kävivät veneellä läheisessä Dezensa-

non kylässä ja toiset kävelyllä rannassa. 

Sunnuntaina osa matkalaisista kävi juna-

matkalla Venetsiassa ja osa taksilla Malce-

sinessa. Malcesinen vuorelta avautui ko-

mea näkymä Gardajärvelle ja Venetsian 

Pyhän Markuksen torilla riitti turisteja. Vii-

meisen illan illallisella oli riehakas tunnel-

ma, koska Venetsian kävijät olivat osta-

neet itselleen venetsialaiset naamiot. 

 

Maanantai alkoi aamiaisella hotellissa ja 

päivällä oli vielä aikaa pyörähtää Sir-

mionessa. Iltapäivällä matka jatkui lento-

kentälle ja paluulennolle ehdittiin, vaikka 

auto hajosi matkalla ja ryhmä joutui vaih-

tamaan vielä toiseen bussiin. Helsinki-

Vantaalla ryhmä vaihtoi vielä Jyväskylään 

lähteneelle lennolle.  

 

Matka oli onnistunut ja ilmat suosivat. 

Lämpötila oli joka päivä 15-20 asteen välil-

lä. Rohkeimmat kävivät uimassa hotellin 

uima-altaassa ja paikalliset makoilivat ran-

taveden kuumissa lähteissä.  Pitkät bussi-

matkat pienessä 20 hengen bussissa ryh-

mäyttivät porukan jo heti matkan alkuvai-

heessa, joten matkalla oli leppoisa tunnel-

ma ja hyvä yhteishenki. 
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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 2017 aikana. Vapaaeh-

toisille tarvittaessa myös soitettiin puheli-

mitse. Ensiapuryhmä käytti HUPSIS – tie-

tokanta ensiapupäivystäjien rekrytointiin ja 

ensiapupäivystysten organisointiin liittyen. 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu siirtyi käyt-

tämään omaa toiminnanohjausjärjestel-

mää, OHTOa vapaaehtoisten hälyttämiseen 

äkillisissä onnettomuustilanteissa. Osaston 

hallituksella oli pilvipalvelu, jossa hallituk-

sen jäsenet pystyivät itse valmistelemaan 

kokouksissa käsiteltäviä asioita ja saa-

maan käyttöönsä valmistuneet pöytäkirjat. 

Eri toimintaryhmillä oli käytössään omia 

ulkopuolisilta suljettuja Facebook -sivuja.  

 

Internet -sivut  

Osaston Internet-sivuja osoitteessa jyvas-

kyla.punainenristi.fi päivitettiin läpi vuo-

den. Sivuille lisättiin englanninkielinen ”In 

English” -sivu. Pääsivun tekstiä myös kehi-

tettiin entistä vapaaehtoisia kutsuvampaan 

suuntaan. Uutiset -sivulla julkaistiin tiedot-

teita osaston toiminnasta. Tapahtumat -

sivulla kerrottiin tulevista tapahtumista, 

keräyksistä ja osaston kokouksista. Jokai-

sella 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. 

Tiedottaja lisäsi vapaehtoistehtäviä Punai-

sen Ristin Jyväskylän osastosta Hiiop100.fi 

-palveluun. Hiiop100.fi sivuston ylläpidosta 

sekä kehittämisestä vastasi OP Ryhmä. OP 

teki sivustoon liittyen tiivistä yhteistyötä 

erilaisten vapaaehtoistoiminnan järjestä-

jien kanssa.  OP kannusti vuoden 2017 

aikana jokaista työntekijäänsä päiväksi 

vapaaehtoistoimintaan. Palkallinen työpäi-

vä on osa OPn lahjaa 100-vuotiaalle Suo-

melle. Ehdotus vapaaehtoistyön tekemi-

sestä oli lähtöisin OP Ryhmän henkilöstöl-

tä.  

 

Sosiaalinen media 
 

Jyväskylän osasto ylläpiti Facebook – sivu-

ja osoitteessa 

https://www.facebook.com/PunainenRistiJ

yvaskyla. Osaston Facebook -sivuilla oli 

31.12.2017 yhteensä 569 tykkääjää. Vuo-

den 2016 lopussa tykkääjiä oli 426. Face-

bookissa julkaistiin tietoja tulevista tapah-

tumista sekä uutisia osaston toiminnasta.  

Facebook -sivujen ylläpitäjiä oli useita, 

mm. tiedottaja, ystävävälittäjä, nuoriso-

toiminnan yhteyshenkilö ja yksi ensiapu-

ryhmän jäsen.  

 

Keskustoimiston viestintäyksikkö suositteli, 

että osastojen Facebook-sivut nimetään 

muotoon Suomen Punaisen Ristin (paikka-

kunta) osasto. Esimerkiksi Suomen Punai-

sen Ristin Liedon osasto. Tiedottaja Marko 

Tervo vaihtoi 12.11.2017 Facebook -

sivujen nimen “Punainen Risti Jyväskylän 

osasto” muotoon “Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osasto” valtakunnallisen ohjeen 

mukaisesti.  

 

Tiedottaja Marko Tervo käynnisti kahden 

viikon maksullisen Facebook -

mainoskampanjan liittyen LähiTapiolan ja 

Suomen Punaisen Ristin ystävänpäivän-

konserttiin 14.2.2017 hallituksen kokouk-

sessa 1/2017, 10.1.2017 tehtyjen päätös-

ten perusteella. Mainoskampanjan budje-

tiksi asetetiin 40,00 euroa. Kampanja-

ajaksi määriteltiin 11.1.-26.1.2017. Kam-

panjan ensimmäisen osan päättyessä 

26.1.2017 kampanjaa päätettiin jatkaa 

vielä 20,00 eurolla. Koko kampanja aikana 
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11.1.-29.1.2016 kampanja sai 67 konver-

siota (linkin klikkausta). Mainoksen katta-

vuus 5 678. Mainoksen hinta klikkausta 

kohden oli 0,89 euroa. Kampanjan koko-

naishinta oli 59,93 euroa.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä, mo-

nikulttuurisuusryhmällä ja nuorten ryhmäl-

lä oli käytössään myös omat Facebook -

sivut. Ryhmät vastasivat itse sivujensa 

ylläpidosta. 

Twitter-tilille ”Ystäväksi” lisättiin 58 Twiit-

tiä vuoden 2017 aikana.  

 

Jyväskylän osaston nuorten ryhmä viesti 

myös kuvien jakopalvelu Instagramissa 

nimimerkillä @sprjklnuoret.  

 

 

Toiminnan esittelyt eri yleisötapahtumissa 
 

TAULKUKKO 1: Punaisen Ristin toiminnan esittelyt eri tapahtumissa 2017 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla  

osastosta 

Osallistujia 

 

23.2.2017 Jyvälän maahanmuuttajanaisten ryhmässä esit-

telemässä ystävätoimintaa. Jyvälä, Jyväskylä 

 

2 15 

 

19.4.2017 Ystävätoiminnan esittelyä Vaajakosken eläkeläi-

sille. Vaajakosken urheilutalo, Vaajakoski 

 

1 45 

13.5.2017 Punaisen Ristin viikon päätapahtuma. Suomen 

Punainen Risti 140-vuotta. Kävelykatu, Jyväsky-

lä 

 

19 600 

13.5.2017 Punaisen Ristin viikon tapahtuma, vilttikirppis.  

Kahvi- ja pullatarjoilu sekä lipaskeräys. Tikka-

kosken S-Market, Tikkakoski 

 

4 100 

20.5.2017 Palokan kevät 2017. Ensiapuryhmätoiminnan 

esittelyä. Palokan koulun alapiha, Palokka. 

  

2 50 

15.6.2017 Puolustusvoimien Suomi 100 ja Maanpuolustus-

koulutusyhdistyksen Nuku rauhassa -kiertue. 

Lutakoaukio, Jyväskylä 

 

11 200 

25.10.2017 Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ys-

tävätoiminnan esittelyä Suomen Punaisen Ristin 

Toivakan osaston ystäväillassa, Toivakka   

 

1 6 

30.10.2017 Tourujoen yö -tapahtuma. Toiminnan esittelyä ja 

ilmapallojen jakoa lapsille. Tourula, Jyväskylä 

 

7 700 

 

21.11.2017  Uusien jäsenten ilta. Punaisen Ristin Jyväskylän 

osasto, Jyväskylä 

 

5 10 

22.11.2017 Monikulttuurisuuskeskus Glorian hyvinvointiviik-

ko ”Kysy hätäensiavusta”. Kansalaistoiminnan-

keskus Matara, Jyväskylä 

  

1 10 

30.11.2017 Vapaaehtoiseksi! -messut. Kansalaistoiminnan-

keskus Matara, Jyväskylä.  

 

3 100 

 YHTEENSÄ  56 1836 
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Valokuvausalan perustutkinto-opiskelija työharjoittelussa Jyväskylän 

osastossa 
 

Valokuvausalan perustutkinto-opiskelija 

Joona Jylhälehto otti yhteyttä Jyväskylän 

osastoon ja ehdotti työharjoittelun teke-

mistä Jyväskylän osastossa. Hän suoritti 

työharjoittelua Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osastossa. Jylhälehto kuvasi 

mm. Nälkäpäivä -keräystä, ensiapuryhmän 

harjoituksia, ystävätoiminnan peruskurssia 

sekä ensihuoltoryhmän harjoitusta Puisto-

kadun päiväkotikoululla vuoden 2017 aika-

na.  Kuvien käyttöoikeudet hän antoi Jy-

väskylän osastolle edellyttäen, että kuvaa-

jan nimi mainitaan kuvia käytettäessä.   

 

Kuvat tulivat tarpeeseen, sillä niitä tarvi-

taan tiedotustoiminnassa paljon. Kuvia 

käytetään Internet-, Facebook- ja Twitter -

sivuilla, toimintakertomuksessa sekä tie-

dotteissa. 

 

Jyväskylän osasto mediassa 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

lauantaina 4.2.2017 laaja artikkeli “Va-

paalle lähtöön oppia kursseilta. Eläkeläi-

syys: Tavoitteena aktiivinen elämänvaihe 

hiljaisen turhautumisen sijaan”. Artikkelis-

sa kerrottiin Punaisen Ristin Jyväskylässä 

järjestämistä Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennuksista.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

8.2.2017 “Arja Koriseva ystävänpäivän 

konsertissa Jyväskylässä 14.2.”. Tiedot-

teen pohjana oli käytetty tiedottajan 

2.2.2016 tiedotusvälineille lähettämää tie-

dotetta “LähiTapiola ja Punainen Risti jär-

jestävät Arja Korisevan ystävänpäiväkon-

sertin 14.2.2017”.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

verkkosivuillaan 11.2.2017 “Ystävänpäivä-

nä voit suorittaa kondomiajokortin – ensin 

teoria, sitten "ajokoe" ja lopulta pimeätes-

ti. Tiistaina Veturitalleilla Ystävänpäivähu-

linoissa etsitään myös kaveria pikakamui-

lussa.”  Tiedotteen oli lähettänyt Sofia Sar-

kava.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi 

13.2.2017 lähes aukeaman kokoisen laa-

jan artikkelin “Vapaaehtoistyö Auttaminen 

tekee onnelliseksi. Ystävätoimintaan osal-

listuva vähentää myös omaa yksinäisyy-

dentunnettaan”.  Artikkelissa haastateltiin 

ystävätoiminnan vapaaehtoista Maaret 

Alarantaa, ystävävälittäjä Päivi Polvea sekä 

ystävätoiminnan asiakas Tyyne Jaatista ja 

ystävätoiminnan vapaaehtoista Katariina 

Sarjaa.  Samassa lehdessä oli pieni uuti-

nen “Veturitalleilla ajetaan kondomiajo-

kortti”, jossa kerrottiin 14.2. järjestettävis-

tä Ystävänpäivähulinoista´. Tapahtuman 

tiedottamisesta vastasi Sofia Sarkava.  

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli 

14.2.2017 artikkeli “Persoona Arja Korise-

va koki vaativan purjehdusretken Atlantilla 

voimaannuttavana kokemuksena. Matkalta 

sisimpäänsä”. Artikkelin lopussa on teksti 

“Arja Korisevan ja Minna Lintukankaan 

ystävänpäiväkonsertti Taulumäen kirkossa 

tänään tiistaina 14.2. Liput 20 euroa. Tilai-

suuden kesto noin 1,5 tuntia, ei väliaikaa.” 

 

Keskisuomalainen uutisoi 15.2.2017 “Sek-

suaalivalistusta kondomiajokortin avulla. 

Nuoret: Kolmivaiheisen kokeen jälkeen 

taskuunsa sai “kyntäjäkortin”.” 

 

YLE:n Keski-Suomen uutiset vierailivat 

Suomipop festivaalien ensiapupäivystyk-

sessä 13.7.2017 ennen tapahtuman alkua. 

YLE uutisoi verkkosivuillaan “SPR:n Jyväs-

kylän osaston vapaaehtoiset ovat leiriyty-

neet viikonlopuksi Lutakkoon. Mukana on 

5000 laastaria ja vajaa kilometri sidehar-

soa.” YLE:n Keski-Suomen uutisten TV-

lähetyksessä klo 18:13 oli uutinen, jossa 

kerrottiin ensiapupäivystyksestä ja siihen 

valmistautumisesta.  Jutussa haastateltiin 

ensiapupäivystäjä Maarit Ryhästä ja Mika 

Virtaa sekä Suomipop festivaalin tuottaja 

Anniina Havukaista.  
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Sairaanhoitaja, kansainvälisen henkilöre-

servin ja Jyväskylän osaston jäsen Kati 

Partanen palasi Kansainvälisen Punaisen 

Ristin komennukselta Irakin Mosulista. 

Häntä haastateltiin mm. YLE:n aamu-

TV:ssä 17.7.2017. Helsingin sanomat 

haastatteli Partasta 11.7.2017. Sanoma-

lehti Keskisuomalainen julkaisi laajan ar-

tikkelin 6.8.2017 “Kati Partanen “Mosulin 

mama” on koko ajan valmiina SPR:n kata-

strofialueilla yhteensä kolme viettänyt sai-

raanhoitaja nukkuu kentällä hyvin.”.  

 

 
 

Kodin Pellervo lehdessä 6-7/2017, Kesä-

kuu oli artikkeli “Kun tunnet sä ystävän”, 

jossa haastateltiin Jyväskylän osaston ys-

tävätoiminnan vapaaehtoista Kirsti Eklun-

dia sekä hänen ystäväänsä Bertta Tuomi-

niemeä.  

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli 

23.8.2017 artikkeli “104-vuotias sävähdyt-

ti nuorisoleirillä. Harrastukset: Sofia Sar-

kava on pitkän linjan vapaaehtoinen”. Ar-

tikkelissa kerrottiin Sarkavan omista ko-

kemuksista Punaisen Ristin International 

friendship -leiriltä Itävallassa. 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa 

25.8.2017 oli Tänään -sivulla juttu “Juha 

Liukkunen Ihmisiä tulee kahdeksasta 

suunnasta. Kompassiaukio on lipaskerää-

jän suosikkipaikka, paitsi keräysten ulko-

puolella hän pakenee hälinää”. Siinä Liuk-

kunen kertoi mm. vapaaehtoistyöstään 

Suomen Punaisen Ristin lipaskerääjänä.  

 

YLE:n Keski-Suomen uutiset vierailivat 

14.9.2017 Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston Nälkäpäivän keräystapahtumassa 

Jyväskylän kävelykadulla. 

 

 
 

Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi 

valokuvan perjantaina 15.9.2017 otsikolla 

“Nälkäpäivä: Koululaiset avasivat keräyk-

sen”. “Puistokoulun kuudennen luokan op-

pilaat Noora Pekkanen (vas.), Reea Sep-

pänen ja Emma Viinikainen keräsivät rahaa 

SPR:n katastrofirahastoon Jyväskylän kä-

velykadulla torstaina. Yhteensä noin 20 

koululaisen joukko hääri lippaineen Käve-

lykadun lisäksi myös keskustan kauppa-

keskuksissa. Nälkäpäiväkeräys järjestään 

jo 34.kerran. Tuotot menevät SPR:n kata-

strofirahastoon, jonka kohteita ovat tällä 

hetkellä esimerkiksi Syyrian ja Irakin kon-

fliktialueet. Keräys jatkuu lauantaihin asti. 

Lipaskeräyksen lisäksi rahaa voi lahjoittaa 

Nälkäpäiväkeräyksen verkkosivun kautta. 

Kuva: Tiina Mutila, teksti: Riikka Mauko-

nen”  

 

Lauantaina 16.12.2017 ilmestyneessä “Ko-

tiin! Asumisen, vapaa-ajan, yrittäjyyden 

teemalehdessä” Nro 24 oli lehtiartikkeli 

“Silmälasilahjoitus kirkasti elämän” Artik-

kelissa kerrottiin, kuinka vaajakoskelainen 

Optikko Pajula osallistui viime talven val-

takunnalliseen hyväntekeväisyystempauk-

seen. Yhteistyössä SPR:n ja lisenssivalmis-
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taja Essilor Oy:n kanssa yritys lahjoitti 

silmälasit 14:lle niitä tarvitsevalle. Jyväs-

kylän osastoa ei artikkelissa mainittu, mut-

ta Jyväskylän osasto valitsi apua tarvin-

neet perheet Optikko Pajulalle. 

 

 

 

Sähköpostiosoite 
  

Tiedottaja Marko Tervo vastasi Jyväskylän 

osaston sähköpostin ylläpitämisestä ja 

viesteihin vastaamisesta. Jyväskylän osas-

ton sähköpostiosoitteeseen jyvasky-

la@punainenristi.fi tuli vuoden 2017 aikana 

sähköposteja mm. uusilta vapaehtoisilta, 

yrityksiltä, tapahtumien järjestäjiltä, en-

siapukurssille osallistujilta, Plus -pisteen 

toiminnasta kiinnostuneilta, harjoittelu-

paikkaa etsiviltä opiskelijoilta, piirin ja Ve-

ripalvelun Jyväskylän veripalvelutoimiston 

laskutusosoitteen etsijöiltä. Sähköposti-

viestejä välitettiin tarvittaessa eteenpäin 

piiriin ja Veripalvelulle.   

 

Ensiapuryhmällä, ensihuoltoryhmällä, halli-

tuksella, nuorten ryhmällä, Puistokadun 

päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerholla sekä 

ystävätoiminnalla oli käytössään myös 

omat sähköpostiosoitteet, joiden ylläpidos-

ta vastasivat toimintaryhmät itse.  XXXXXX 

XXXXXXXXXXX

 

Ilmoitukset 
 

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (28.3.2017) julkaistiin maksullinen 

ilmoitus Sanomalehti Keskisuomalaisen 

SEURAT JA YHDISTYKSET– palstalla 

20.3.2017 ja sääntömääräisestä syysko-

kouksesta (14.11.2017) SEURAT JA YH-

DISTYKSET – palstalla 1.11.2017.  

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 8.2.2017 jul-

kaistiin maksullinen ilmoitus Ystävänpäivä-

konsertista 14.2.2017. 

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 13.9.2017 jul-

kaistiin ilmoitus Nälkäpäivä -keräyksen 

tapahtumista Jyvässeudulla. Ilmoituksen 

kulut maksoi Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piiri.  

 

Runopiirin ja Kokeneet konkarit -ryhmien 

tapaamisista ilmoitettiin Sanomalehti Kes-

kisuomalaisen "Menot” – palstalla. 

2.4 Tapahtumat ja kampanjat 
 

Vuonna 2017 Jyväskylän osasto osallistui 

seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin:  

- Ystävänpäivä 14.2.2017 

- Punaisen Ristin viikko 8.-14.5.2017 

- Nälkäpäivä –keräys 14-16.9.2017 

- Hyvä Joulumieli –keräys 25.11 -

24.12.2017  

 

2.5 Oma varainhankinta

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton merkittävin tulonhankintamuoto oli 

ensiapuryhmän yleisö- ja urheilutapahtu-

mien järjestäjille myymä maksullinen en-

siapupäivystyspalvelu. 

 

Yhdessä LähiTapiola Keski-Suomen kanssa 

järjestettiin Ystävänpäiväkonsertti Taulu-

mäen kirkossa 14.2.2017. Konsertissa 

esiintyivät Arja Koriseva ja Minna Lintu-

kangas. Konsertin tuotto tuli Jyväskylän 

osastolle käytettäväksi ystävätoiminnan 

tukeen Keski-Suomen alueella. 

 

Muita tulonhankintamuotoja olivat Jyväs-

kylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa 

solmittu valmiussopimus sekä jäsenmak-

sutuotot.  
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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 koulutusta yleisölle. Jyväskylän osastossa on kaksi toi-

mivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sekä Rautpohjan ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsen 

sairaanhoitaja Ritva Salomaa kävi vuonna 

2017 antamassa ensiapuopetusta koululai-

sille Halssilan, Kuokkalan ja Vaajakummun 

kouluissa 4 tuntia per koulu, kuulijoita 

kouluilla oli yhteensä 141. Ritva Salomaa 

kävi myös pitämässä luentoja senioreille 

Sepänkeskuksessa Reumayhdistykselle ja 

Jyväskylän eläkkeensaajille aiheesta ”Tur-

vallisesti kotona.” Kuulijoita oli näillä ker-

roilla yhteensä 140. 

TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2017 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

17.1.2017 ”Turvallisesti kotona” Jyväskylän Reumayhdistys 

ry, Sepänkeskus 

1 70 

27,3.2017      ”Turvallisesti kotona” Jyväskylän Eläkkeensaajat 

ry, Sepänkeskus 

1 70  

11.8.2017  Ensiavun opetusta, Pohjalammen koulu 1 50 

19.9.2017 Ensiavun opetusta, Halssilan koulu 1 16 

29.11.2017 Ensiavun opetusta, Vaajakummun koulu  1 75 

 YHTEENSÄ  5 281 
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Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 
  

 
 

Jyväskylän ensiapuryhmässä oli jäseniä 

vuonna 2017 yhteensä 89 henkilöä. Vuon-

na 2017 ensiapuryhmään liittyi 15 uutta 

jäsentä. Uusia mukaan tulleita ohjeistettiin 

osallistumaan piirin ja Punainen Risti En-

siapu Oy:n järjestämille ensiapukursseille. 

 

Jyväskylän ensiapuryhmä toimii sekä Ohto 

vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytys-

ryhmänä että koulutusryhmänä. 

 

Ensiapuryhmä kokoontui vuoden 2017 ai-

kana yhteensä 19 kertaa. Ryhmä kokoon-

tuu aina joka toinen tiistai. Ensiapuharjoi-

tuksia pidettiin vuonna 2017 ensiavun eri 

aiheista mm. hätäensiavun annosta, elot-

toman ja tajuttoman henkilön käsittelystä, 

sairaskohtauksen saaneen henkilön autta-

misesta, palovammoista ja murtumien 

hoidosta. Kesätaukoa harjoituksista ja ko-

koontumisista pidettiin vuonna 2017 kesä-

kuun alkupuolelta aina elokuun puoleenvä-

liin saakka.  

 

Ensiapuryhmäläiset saivat koulutusta myös 

Länsi-Suomen piirin järjestämillä kursseilla 

mm. henkisestä tuesta, henkilön etsinnäs-

tä, festarikoulutuksesta, ensiapuryhmien 

johtamisesta sekä Punaisen Ristin järjestö-

tuntemuksesta.  Oma turvallisuus -luennon 

piti Sisä -Suomen poliisilaitoksen edustaja. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän ryh-

mänjohtajana toimi tammikuusta touko-

kuuhun 2017 Jouko Aho ja toukokuusta 

2017 lähtien Aarno Vitikainen, päivystys-

vastaavana toukokuusta 2017 lähtien Tarja 

Malinen, koulutusvastaavana Maarit Ryhä-

nen sekä varastovastaavana Katja Hölsä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmän joukkue voitti aikuisten 

sarjan Ähtärin Honkiniemessä 28.10.2017 

järjestetyissä Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin ensiavun piirinmestaruuskil-

pailuissa. Joukkueessa kilpailivat Aarno 

Vitikainen, Birgitta Alakoski, Timo Pänkä-

läinen ja Maarit Ryhänen Jyväskylän osas-

tosta. Joukkue edustaa Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piiriä Turussa 16.6.2018 

järjestettävissä ensiavun SM-kilpailuissa.  

 

Vuonna 2017 oli tilattuja ensiapupäivys-

tyksiä 59 (vuonna 2016 ensiapupäivystyk-

siä oli 42). Ensiapupäivystyksissä autettiin 

noin 400 ihmistä (vuonna 2016 autettavia 

oli 375). 

 

       Kuva: Joona Jylhälehto  
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Jyväskylän ensiapuryhmän päivystyksistä 

suurimpia olivat Alamäkiluistelun MM-

osakilpailu Laajavuoressa 20.-21.1.2017, 

Iskelmä Himos 29.6-1.7. 2017, Suomi 

Pop-festivaali 13-15.7.2017, Neste Oil Ral-

ly Finland 27-30.7.2017 ja S -Ryhmän jär-

jestämät Kemut 25.-27.8.2017. Lisäksi 

lukuisa määrä pienempiä ensiapupäivys-

tyksiä mm. Rompepäivät Lutakossa tam-

mikuussa, Jyväskylän Ladun hiihtotapah-

tuma helmikuussa ja Veteraanitapahtuma 

Jyväskylän Paviljongissa marraskuussa 

2017.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä järjesti 

talkootyönä oman nuorisopäivystyksen 

vappuna 30.4-1.5.2017 välisenä yönä Jy-

väskylän keskustassa.  

 

Jyväskylän osaston päivystyspalveluauto 

on ollut mukana lisäämässä osaston näky-

vyyttä mm. ensiapupäivystyksissä sekä 

Punaisen Ristin viikon päätapahtumassa 

13.5.2017 Kävelykadun kompassilla sekä 

Puolustusvoimien Suomi 100 -

tapahtumassa Lutakonaukiolla 15.6.2017. 

 

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ter-

veydenhuollon suunnittelija Virve Karling 

luovutti 9.5.2017 Jyväskylän osaston en-

siapuryhmän käyttöön uuden sydäniskurin, 

defibrillaattorin. Sydäniskurilla pysäytetään 

sähköiskulla elvytyksessä ihmisen henkeä 

uhkaava sydämen rytmihäiriö, usein kam-

miovärinä, jonka jälkeen sydämellä on 

mahdollisuus käynnistyä uudestaan. Laite 

on peräisin Pelastushelikopteri Ilmarin tuki 

ry:n lahjoituksesta, jolla se lahjoitti entisen 

pelastushelikopteri Ilmarin toiminta-

alueelle toimiville Punaisen Ristin ensiapu-

ryhmille uusia sydäniskureita. Laitteita on 

tullut myös mm. Laukaaseen ja Hankasal-

melle. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän käy-

tössä on kuusi viranomaisverkon päätelai-

tetta. Päätelaitteet ovat parantaneet en-

siapuryhmän viestiyhteyksiä. Vapaaehtoi-

sen pelastuspalvelun (Vapepa) etsinnöissä 

Virve -päätelaitteet ovat toimineet luotet-

tavana viestiyhteytenä, mikä on mahdollis-

tanut etsinnöissä nopean toiminnan aloi-

tuksen.

 

Rautpohjan ensiapuryhmä 
  

Ryhmän vahvuus 10 henkilöä. Naisia neljä 

ja miehiä kuusi. Päivystysoikeus vuonna 

2017 oli yhdeksällä henkilöllä. Ensiauttajia 

ryhmässä on kolme henkilöä. Ryhmässä 

yksi uusi tulokas ja hän kouluttautuu 

vuonna 2018 päivystäjäksi. 

 

Ryhmällä oli harjoituskertoja 18 kappalet-

ta. Jokunen harjoitusilta jäi osalta henki-

löistä väliin, kun työn luonne vaatii mat-

kustamista, eikä näin ollen pysty olemaan 

paikalla. Lisäksi järjestimme työnantajan 

toiveesta muutaman sydäniskurikertauk-

sen ja osallistuimme yhden päivän ajaksi 

myös työsuojelun teemapäivään, jossa 

esittelimme ryhmän toimintaa ja halukkaat 

pääsivät kokeilemaan taitojaan mm. elvy-

tyksessä ja tajuttoman ensiavussa. 

 

Ryhmä ei osallistunut vuonna 2017 yh-

teenkään hälytystehtävään. 

 

Päivystyksiä ryhmällä oli seitsemän, joista 

yksi muiden osastojen kanssa. Autettuja 

henkilöitä oli 16, joista Ilosaarirockissa 15. 

 

Rautpohjan ensiapuryhmän ryhmänjohta-

jana toimi vuonna 2017 Tapani Koikkalai-

nen.  
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3.2 Keräystoiminta 
 

 

 
 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto noudat-

taa keräystoiminnassaan järjestön vuosi-

suunnitelmaa. Osastolla on myös valmius 

toteuttaa keräyksiä äkillisissä tilanteissa.  

 

Nisulankulman Kalpis-kioskissa olevan ns. 

”kylmän lippaan” tuotto tilitettiin Katastro-

firahastoon tyhjennyshetkellä voimassa 

olevaan keräykseen. 

 

Itä-Afrikassa ja Jemenissä ihmiset taisteli-

vat nälkää ja tauteja vastaan. Pitkään jat-

kunut kuivuus ja konfliktit vievät ihmisiltä 

sadon, karjan ja toimeentulon. Moni joutui 

pakenemaan kotoaan, kun ruoka ja puhdas 

vesi loppuivat. Eniten kärsivät lapset. 

Suomen Punainen Risti käynnisti tilanteen 

vuoksi valtakunnallisen Pysäytä nälkä -

keräyksen.  Kuusi lipaskerääjää keräsi Jy-

väskylässä 13.6.2017 varoja katastrofira-

hastoon yhteensä 491,12 euroa. 

 

SuomiPop -festivaalien yhteydessä 14-

16.7. 2017 järjestettiin Keskimaan Trat-

tooria -ravintolan pyynnöstä keräys heidän 

tiloissaan. Keräys tuotti 2076,00€ ja tilitet-

tiin Hyvä päivä -keräykseen. Hyväpäivä -

keräykseen tilitettiin vuonna 2017 yhteen-

sä 2 438,69 euroa.  

 

Nälkäpäivä -keräys 14-16.9.2017 järjes-

tettiin Jyvässeudun osastojen (Kuokkala, 

Palokka, Jyväskylä) yhteiskeräyksenä.  

Keräyskeskus oli Sammonkatu 4:ssä.  

Hernekeittoa ja leipää myytiin Kompassilla 

14.-15.9. Vaajakoskella 15.9. ja Palokassa 

15-16.9. Myyntityön lisäksi oli lipaskeräys-

tä kaduilla ja kouluissa. Nälkäpäivä tuotti 

yhteensä 24 064,64 euroa Suomen Punai-

sen Ristin katastrofirahaston (vuonna 2016 

yhteensä 24 688,30 euroa) Keräykseen 

osallistui yhteensä 167 vapaaehtoista. 

 

Hyvä Joulumieli -keräystä on tehty yhdes-

sä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Ylen 

kanssa. Osaston lipaskeräys järjestettiin 1-

2.12.2017. 

 

Keräysjohtajana vuonna toimi 2017 Ritva 

Salomaa. 

 

 

 

 

 

 

 

    Kuva: Joona Jylhälehto  
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KAAVIO 2: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2017 
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3.3 Monikulttuurinen toiminta

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton monikulttuurisessa toiminnassa vuo-

den 2017 aikana on ollut mukana yhteensä 

noin nelisenkymmentä vapaaehtoista; 

syyskaudella määrä supistui noin puoleen. 

Suurin osa toiminnassa mukana olleista on 

käynyt jonkun Punaisen Ristin järjestämän 

kurssin (ystävätoiminta, tulijan tukena 

ym.). Ennen toimintaan mukaan tuleva 

vapaaehtoinen on käynyt henkilökohtaisen 

perehdyttämiskeskustelun Suomen Punai-

sen Ristin Länsi-Suomen piirin ylläpitämän 

Salmirannan vastaanottokeskuksen ohjaa-

jan kanssa, minkä jälkeen hän on allekir-

joittanut vaitiolovelvollisuussopimuksen. 

Ilman edellä mainittua toimenpiteitä henki-

lö ei ole voinut työskennellä vapaaehtoise-

na Salmirannan vastaanottokeskuksessa.  

Monikulttuurista (MOKU) toimintaa on pyö-

ritetty vapaaehtoisesti ilman, että sillä olisi 

ollut virallista organisaatiota. Vapaaehtoi-

set ovat kokoontuneet noin kerran kuussa 

MOKU-tapaamisiin, joissa on keskusteltu 

toiminnasta ja suunniteltu tulevaa ohjel-

maa. 2017 MOKU-tapaamisia oli kevätkau-

della viisi kertaa ja syyskaudella neljä ker-

taa. Tapaamisiin osallistui 3-15 vapaaeh-

toista. Punaisen Ristin monikulttuurisuus-

toiminnan kehittäjä Taija Savolainen osal-

listui tarvittaessa MOKU-tapaamisiin, ja 

yhteistyössä hänen kanssaan järjestettiin 

myös vapaaehtoisille koulutus- ja virkistys-

toimintaa.  

 
Puistokadun päiväkotikoululla kokoontui 

LäksyHelppi -kerho ja Humanitaarisen oi-

keuden ryhmä kokoontui osaston tiloissa 

Sammonkadulla pari kertaa vuoden 2017 

aikana.  

 
Monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö-

nä hallituksessa toimi Maritta Jylhälehto. 

 

Säännöllinen vapaaehtoistoiminta Salmirannan vastaanottokeskuk-

sessa 

 

Salmirannan läksykerho kokoontui 

maanantaisin: kevätkaudella 17 kertaa, 

syyskaudella 14 kertaa. Mukana 2-4 va-

paaehtoista ja 5-10 maahanmuuttajaa per 

kokoontuminen.  

 

Salmirannan olohuoneillat torstaisin: 

kevätkaudella kokoontui 18 kertaa; muka-

na 3-7 vapaaehtoista ja 3-12 mahanmuut-

tajalasta ja parikymmentä aikuista per 

kerta: juotiin teetä, pelattiin lautapelejä, 

piirreltiin ym. Loppukeväästä Olohuoneet 

muuttuivat läksykerhotyyppisiksi ja aikui-

set jäivät pois kuvioista. Syyskausi 16 ker-

taa; mukana 2-5 vapaaehtoista ja 3-12 

lasta sekä 1-3 aikuista per kerta; lähinnä 

autettiin läksyjen teossa.  

 

Salmirannan saunan naisten käsityö-

kerho torstaisin: käsityökerho kokoontui 

syyskaudella 10 kertaa; mukana 2-3 va-

paaehtoista ja 1-4 maahanmuuttajanaista 

ja yksi vauva per kerta. Ompelun, kutomi-

sen ja virkkaamisen ohessa rohkaistiin 

naisia oppimaan suomen kieltä. 

 

Salmirannan lastenhuonetoiminta: 

satunnaisesti kahdeksan kertaa; mukana 

1-2 vapaaehtoista ja 1-10 maahanmuutta-

jalasta per kerta. 

 

Salmirannassa järjestettiin Vapputa-

pahtuma 29.4.2017: mukana oli kolme 

vapaaehtoista ja noin 50 maahanmuutta-

jaa.  

 

Muuta toimintaa: Muutama vapaaehtoi-

nen järjesti vielä omatoimista maahan-

muuttajaperheiden tukemista, mm. vau-

vamummo-, perheen ystävä- ja perheen 

urheiluharrastuksen tukemistoimintaa sekä 

suomen kielen yksilöopetusta. Lisäksi va-

paaehtoinen on avustanut Salmirannan 

suomen kielen opetuksessa. 

 

Humanitaarisen oikeuden ryhmä  
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Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton Humanitaarisen oikeuden (IHL) ryhmä 

kokoontui keväällä kerran 18.5.2017. Syk-

syn tapaamiseen 24.8.2017 oli suunniteltu 

teemaksi paperittomia ja heidän tilannet-

taan Suomessa, mutta tilaisuus jouduttiin 

perumaan. Syksyllä järjestettiin Humani-

taarisen oikeuden peruskurssi 23.-

24.9.2017. Peruskurssilta mukaan tarttui 

kolme uutta kouluttajaa, jotka aloittivat 

koulutusputkensa syksyn aikana. Syksyllä 

päätettiin, että ryhmä alkaa aktiivisemman 

toiminnan vuoden 2018 puolella, jolloin 

uusia kouluttajia saadaan ryhmän vetovas-

tuuseen.  Humanitaarisen oikeuden ryh-

män vetäjänä vuonna 2017 toimi Jooel 

Niittynen.  

 

Kansainväliset kaverikahvilat  

 
Kansainvälinen kaverikahvila kokoontui 

kerran kuussa lauantaisin; kevätkaudella 

viisi kertaa, paikkana Olohuone Kyllin Kyp-

sä, Gummeruksenkatu 6. Mukana 4-12 

vapaaehtoista ja 0-8 maahanmuuttajaa 

per kerta.  Syyskaudella kaverikahvila ko-

koontui neljä kertaa, paikkana Jyväskylän 

osaston tilat, Sammonkatu 4. Mukana oli 

3-8 vapaaehtoista ja 3-6 maahanmuutta-

jaa per kerta. Kaverikahviloihin osallistui 

pääsääntöisesti Salmirannan ulkopuolisia, 

maahanmuuttajataustaisia naisia ja mie-

hiä. Kaverikahvilassa juotiin teetä, keskus-

teltiin ja pelattiin ym. 

 

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho  

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -

kerhon toiminta jatkui myös vuonna 2017. 

Kerho kokoontui yhteensä 12 kertaa, ke-

vätlukukaudella kolme ja syksyllä yhdek-

sän kertaa. Yhden kerhokerran pituus oli 

kaksi tuntia. Ohjaajia paikalla oli kahdesta 

kolmeen, yleensä kaksi. Vapaaehtoisia 

ohjaajia oli yhteensä 23, joista yksi oli 

mies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

3.4 Nuorisotoiminta 
 

 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaa-

ehtoinen, Sofia Sarkava ensiapuryhmästä 

edusti Suomea Itävallassa 10.-25.7.2017 

järjestetyllä 16-23 -vuotiaiden Punaisen 

Ristin International Friendship leirillä Suo-

men Punaista Ristiä. Leiriin kuului mm. 

keskitysleirillä vierailu, kommunikaatiosta 

ja johtajuudesta keskustelu, sekä tietenkin 

itävaltalaiseen kulttuuriin tutustuminen. 

Suomi mukaan luettuna, leirillä oli 22 eri 

kansallisuutta.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton nuorten ryhmä kokoontui joka toinen 

keskiviikko Sammonkadulla kello 17-19. 

Pääsääntöisesti osallistujat olivat yläaste- 

ja lukioikäisiä nuoria. Jokaisessa tapaami-

sessa oli noin 3-10 nuorta mukana. Nuori-

sotoimen osalta ohjaajina toimivat Nita 

Sammalisto, Laura Rökmän, Tilda Rahko-

nen sekä Hanna Lehtonen. 

  

Nuorisotoiminnan vuosi 2017 lähti käyntiin 

ystävänpäivä tempauksella 14.2.2017, 

joka järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän 

kaupungin kanssa Veturitalleilla. Tapahtu-

ma oli kokonaan organisoitu nuorten toi-

mesta ja sai paljon näkyvyyttä paikallisissa 

medioissa. 

  

Tapahtuman järjestämisen lisäksi, nuoret 

loivat itselleen Sammonkadulle viihtyisän 

nuorisotilan sisustamalla sen mieleisek-

seen. Kevään 2017 toiminta piti sisällään 

sisustamisen lisäksi, keilausta, ruuanlait-

toa, yhdessä oloa ja pääsimme seuraa-

maan myös JYPin kotiottelua. Nuorten 

ryhmässä harjoiteltiin syksyllä myös arjen 

ensiaputaitoja. 

   

Syksyllä 2017 aloitti ReddieKids -kerho, 

jonka ohjaajana toimivat Veera Röyttä ja 

Jonna Sirén. Kerhoa mainostettiin usealla 

koululla Jyväskylässä ja maksimi osallistu-

jamäärä saatiin nopeasti kasaan. Kerho 

kokoontui joka tiistai klo 17:30-19.00 (12 

krt syksyllä). ReddieKids teemat ovat mo-

ninaisuus, ensiapu ja Punainen Risti, jotka 

saimme yhdistettyä toimintaan mainiosti. 

Ryhmä askarteli, ulkoili, leikki ja harjoitteli 

liikekäyttäytymistä yhdessä ohjaajien 

kanssa. Toiminta jatkuu myös ensi vuon-

na." 

 

Jarkko Nurmi ja Niina Matilainen vierailivat 

Keltinmäen koululla 26.4.2017, 2.5.2017 

ja 5.5.2107 (yht. kaksi kertaa 15 tuntia). 

Vierailujen aikana tavoitettiin noin 250 

oppilaista luokka-asteilta 2-6. Oppilaille 

opetettiin perusensiaputaitoja. Vierailujen 

                Kuva: Sofia Sarkavan kotialbuumi 
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aikana käytettiin kolme kylmäpussia, ja 

annettiin ensiapua kolmelle oppilaalle.  

5.5. vierailun jälkeen Nurmi ja Matilainen 

antoivat ensiapua kahdelle liikenneonnet-

tomuuden uhrille. 

Nuorisotoiminnan yhteyshenkilönä vuonna 

2017 toimi Nita Sammalisto. 

 

 

3.5 Senioritoiminta 
 
Varttuneiden kerho on osaston senioritoi-

mintaa. Vuonna 2017 kerho kokoontui 

Sammonkadulla kahdeksan kertaa, tehtiin 

kaksi vierailua (Lutakon teeleidi ja Ter-

veystalo).  

 

Osallistuttiin Petäjävedellä järjestettyyn 

ystävätoiminnan kevätjuhlaan. Osa Vartu-

neiden kerholaisista osallistui Jyväskylän 

osaston jäsenmatkalle Geneveen, Solferi-

noon sekä Gardajärvelle 4.-9.10.2017 

 

Varttuneet osallistuivat aktiivisesti keräys-

toimintaan. Nälkäpäivä -keräyksessä vart-

tuneet tekivät esivalmistelut varmistaen 

lippaat ja ynnä muut tarvikkeet keräyskun-

toon. Varttuneet hoitivat keräyskeskusta, 

kävelykadun kompassilla leivän ja herne-

keiton myyntitapahtuman keskustassa.  

 

Varttuneiden kerholaiset toimivat kahvin-

keittäjinä osaston kokouksissa. 

 

Varttuneiden kerhoon kuului 32 henkilöä. 

Varttuneiden kerhon ohjaajana toimi Ritva 

Salomaa 
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3.6 Valmiustoiminta 
 

 

 
 

 

Valmiustoiminnan tarkoituksen on turvata 

Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja 

onnettomuustilanteissa.  

 

Jyväskylän osaston hallitus hyväksyi ko-

kouksessaan 9/2017, 12.9.2017 valmiuden 

johtoryhmän uuden organisaatiokaavion 

sekä koko osaston hälytyskaavion. 

 

Jyväskylän osaston valmiuden yhteyshen-

kilönä toimi Erkki Hietala. 

 

Vapaaehtoisten koulutus 

 

Osana ensihuoltoryhmän peruskoulutusta 

järjestettiin Puistokadun päiväkotikoululla 

7.12.2017 ensihuoltoharjoitus, johon osal-

listui myös ensiapuryhmä. Harjoituksen 

maalihenkilöinä oli yksi vapaaehtoinen 

Kriisikeskus Mobilesta, neljä miestä Koke-

neet konkarit -ryhmästä sekä Kirsi Haaka-

na. Harjoitus nosti esille kehittämistarpei-

ta, joihin Jyväskylän osaston hallitus päätti 

vastata. Tehtiin päätös mm. toimintaohje-

korttien laadinnasta operatiivisiin tilantei-

siin sekä velvoitettiin ensiapuryhmä ja en-

sihuoltoryhmä järjestämän säännöllisesti 

yhteistoimintaharjoituksia. Tämän lisäksi 

annettiin määräys siitä, että ensihuollolli-

sissa tilanteissa toimintaa johtaa kotimaan 

avun yhteyshenkilö tai ensihuoltoryhmän 

ryhmänjohtaja. 

XXXXXXXXXXXXX

 

Hälytystilanteet  
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto on Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) 

hälytysryhmä. Jyväskylän osaston en-

siapuryhmä sekä ensihuoltoryhmää käytet-

tiin hälytystilanteissa vuonna 2017 kuu-

dessa eri ensihuoltohälytyksessä ja viides-

sä hälytyksessä kadonneen henkilön etsin-

tään. Autettuja hälytyksissä oli yhteensä 

16.  

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa 

siirtyi vuoden 2017 alussa käyttämään 

hälytykissä toiminnanohjaus eli OHTO -

              Kuva: Joona Jylhälehto  
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järjestelmää, jossa hälytykset vapaaehtoi-

sille saapuvat suoraan tekstiviestinä.  

 

Suurin ensihuoltotehtävä oli 9.8.2017 kun 

Jyväskylän Kortepohjassa paloi 9.8.2017 

15 asunnon pienkerrostalo. Auttajia osal-

listui yhteensä kuusi ja autettuja oli yh-

teensä neljä.     

 

 

 

 

 

TAULUKKO 3: Hälytystilanteet 2017 (mm. ensiapu-, ensihuolto- ja etsintähälytykset)   

Päivämäärä Hälytystilanne Paikalla  

osastosta 

Autettuja  

yhteensä 

10.2.2017 Tulipalo, Jyväskylä 1 1 

25.3.2017 Kadonneen henkilön etsintä, Suolahti 7 1 

2.4.2017 Tulipalo, Jyväskylä 1 1 

10.4.2017 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä 6 1 

11.4.2017 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä, muonitus 1 1 

20.6.2017 Kadonneen henkilön etsintä, Joutsa 5 1 

9.8.2017 Tulipalo, Kortepohja, Jyväskylä 6 4 

8.9.2017 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä 2 1 

23.10.2017 Tulipalo, Jyväskylä  2 1 

27.11.2017 Tulipalo, Jyväskylä 3 2 

18.12.2017 Tulipalo, Jyväskylä 2 2 

 YHTEENSÄ 36 16 

 

Ensihuoltoryhmä  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensihuoltoryhmä kokoontui kuukausit-

tain Sammonkadulla Jyväskylän osaston 

tiloissa, yleensä kuukauden ensimmäisenä 

torstaina.  

 

Ryhmäiltojen aiheina oli muun muassa 

tutustumista Vapaaehtoisen pelastuspalve-

lun OHTO-hälytysjärjestelmään, Kirkon 

Henkisen Huollon toimintaan ja kotimaan 

apuun sekä perehdyimme ensihuoltoryh-

män omiin välineisiin ja niiden käyttöön. 

Lisäksi Ensihuoltoryhmä harjoitteli evaku-

ointia yhdessä Ensiapuryhmän kanssa 

7.12.2017 Jyväskylän Puistokadun päivä-

kotikoululla. Muonittamista harjoiteltiin 

muun muassa järjestämällä 17.6.2017 

järjestettyyn etsintäharjoitukseen ja Va-

pepa -infoon Ladun Majalla ruokailu ja 

kahvittamalla ihmisiä Punaisen Ristin vii-

kon päätapahtumassa Kävelykadulla 

13.5.2017. Myös 21.5.2017 järjestettyyn 

Vapepa -valmiusharjoituksen järjestettiin 

muonitus.   Loppuvuodesta 18.11.2017 

järjestettiin ensihuollon peruskurssi.  

 

Ensihuoltoryhmäläiset ovat osallistuneet 

ryhmän omien hälytysten lisäksi kotimaan 

avun hälytyksiin. Ryhmä järjesti myös Hy-

vä joulumieli -lahjakorttien postituksen. 

 

Ensihuoltoryhmä esitteli toimintaansa Puo-

lustusvoimien Suomi 100 ja Maanpuolus-

tuskoulutusyhdistyksen Nuku rauhassa -

kiertueen juhlatapahtumassa Lutakonauki-

olla 15.6.2017. 

 

Keräysvalmius   

Itä-Afrikassa ja Jemenissä ihmiset taisteli-

vat nälkää ja tauteja vastaan. Pitkään jat-

kunut kuivuus ja konfliktit vievät ihmisiltä 

sadon, karjan ja toimeentulon. Moni joutui 

pakenemaan kotoaan, kun ruoka ja puhdas 

vesi loppuivat. Eniten kärsivät lapset. 

Suomen Punainen Risti käynnisti tilanteen 

vuoksi valtakunnallisen Pysäytä nälkä -

keräyksen.  Kuusi lipaskerääjää keräsi Jy-

väskylässä 13.6.2017 varoja katastrofira-

hastoon yhteensä 479,75 euroa. 
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Kotimaan apu 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

antoi kotimaan apua Punaisen Ristin kata-

strofirahastosta vuonna 2017 kuuden eri 

tulipalon jälkeen.  

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 130 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 vielä yhdet silmä-

lasit apua tarvinneelle henkilölle, lahjoitus 

oli jatkoa vuonna 2016 tehdylle silmälasi-

lahjoitukselle. 

 

Tiedotusvalmius  
 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti tiedotusvä-

lineille    29.5.2017 tiedotteen ” Hätäapu-

keräys Itä-Afrikan nälänhädän uhreille 

käynnistyy Jyväskylässä” liittyen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osasto käynnistämään 

Pysäytä nälkä -lipaskeräykseen tiistaina 

30.5.2017 ja keskiviikkona 31.5.2017. 
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3.7 Ystävätoiminta 
 

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste vuonna 2017 

oli ystävätoiminnan kehittämisessä.  

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävä-

toimintaa ohjattiin myös vuonna 2017 pal-

katun ystävävälittäjän toimesta. Hallituk-

sen kokouksen 3/2017, 14.3.2017 päätök-

sellä järjestöavustajan tehtävänimike 

muutettiin toiminnanohjaajaksi.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12. 

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 230 

henkilöä. Nämä vapaaehtoiset toimivat 

ystäväpareina, ystäväperheinä, kertaluon-

toisessa asiointiavussa, kerhojen ohjaajina 

sekä tempauksissa ja muissa yksittäisissä 

tehtävissä. Vuoden lopussa osastossa oli 

kaikkiaan 104 ystäväparia. Ystäväpareja 

yhdistettiin vuoden aikana 41. 

 

Kokeneet konkarit -ryhmä 
 

Kokeneet konkarit on huhtikuusta 2016 

alkaen toiminut miesten ryhmä. Vuoden 

2017 alusta alkaen se on kokoontunut 

kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi ryhmä 

osallistui osaston Nälkäpäivä -keräykseen 

syyskuussa ja ensihuoltoharjoitukseen jou-

lukuussa sekä osaston puurojuhlaan. Vetä-

jinä toimivat Tuomo Viitaniemi (kevääseen 

2017 asti) ja Olli Lehtonen. 

Ryhmän tavoitteena on Suomen Punaisen 

Ristin ystävätoiminnan linjauksen mukai-

sesti rikastuttaa osallistujien arkipäivää 

yhteisten keskustelujen, uusiin asioihin 

tutustumisen ja vierailujen avulla. Toimin-

nan piirissä on vuoden aikana ollut noin 30 

miestä. Ryhmässä on jatkuvasti jonkin 

verran vaihtuvuutta ja uusia osallistujia on 

tullut mukaan. 

 

 

 

 

 

      Kuva: Joona Jylhälehto  
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TAULUKKO 4: Kokeneet konkarit -ryhmän kokoontumiset 2017 

Päivämäärä Osallistujia Sisältö  

7.1.2017 17 Seppälän paloasema, alustus koulutuspäällikkö Reijo Hirvi 

1.2. 2017 20 Punainen Risti Jyväskylän osasto, Sovatek-säätiön Eero 

Pirttijärvi, päihteet 

15.2. 2017 16 Punainen Risti Jyväskylän osasto, Olli Lehtonen, tavanomaiset 

tietotekniikan pulmat 

1.3. 2017 21 Suolahti, Valtran traktoritehdas, opas Sistonen 

15.3. 2017 16 Muusikko Mikko Oinonen, elektroninen puhallinsoitin 

5.4. 2017 23 Juha Kankkusen automuseo, Lankamaa 

19.4. 2017  Punainen Risti Jyväskylän osasto, Toiminnan suunnittelua 

3.5. 2017 10 Tutustuminen vapaaehtoistoiminnan keskus Mataraan  

17.5. 2017  Punainen Risti Länsi-Suomen piiri, Jyväskylän aluetoimisto, 

kaupungin toimialajohtaja Kati Kallimo, SOTE -uudistus 

7.6. 2017 15 A-killan kesäkoti Tuomiojärvellä, mukana SPR:n omaishoidon 

tukihenkilö Sami Mustonen 

2.8. 2017 7 Taidekeskus Järvilinna, Laukaa 

16.8. 2017 12 Toivolan Vanha Piha, esittelijöinä Keski-Suomen museon oppaat 

6.9. 2017 9 Mikko Hietaharju: Japani valokuvin 

20.9. 2017 13 Harvian kiuastehdas, tuotantopäällikkö Mika Suoja 

18.10.2017 12 Käsityöpaja Creater, Ahjokatu 

1.11. 2017 13 Historiantutkija Martti Porvali: Suomenhevonen sodassa 

15.11. 2017 20 Uusi sairaala Nova, tiedottaja Tiina Aho 

15.12. 2017  Osaston puurojuhla 

YHTEENSÄ 224  

 

Nuorten ystäväryhmä 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa aloitti 

uusi ystävätoiminnan ryhmä Jyväskylään 

lähiaikoina muuttaneille nuorille aikuisille.  

 

Ryhmän toiminnan tarkoituksena on tutus-

tua Jyväskylään ja saada ryhmästä 

uusia ystäviä. Ryhmä on suunnattu Jyväs-

kylään muuttaneille noin 18-31-vuotiaille. 

 

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. 

 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennustoiminta 
 

Vuoden aikana järjestettiin kolme yhdek-

sän tunnin Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennusta. Valmennuksiin osallistui yh-

teensä 30 henkilöä. Valmentajina toimivat 

Olli Lehtonen, Ritva Nurminen, Tuomo Vii-

taniemi ja Anna-Maija Ylönen. Keskisuo-

malaisen julkaisi 4.2.2017 aiheesta koko-
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sivun jutun otsikolla Kolmas ikä - uusi 

elämänvaihe. 

 

Valmennuksessa eläkkeelle siirtyvälle tar-

jotaan työkaluja muutokseen valmistau-

tumiseen ja sen hallintaan, omien voima-

varojen ja osaamisalueiden aktivoimiseen 

ja hyödyntämiseen, sekä terveyden, mie-

len hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpi-

tämiseen. Lisäksi valmennuksessa kerro-

taan mahdollisuudesta löytää itseä kiinnos-

tava, mielekäs ja yhteiskunnallisesti merki-

tyksellinen elämänsisältö vapaaehtoistoi-

minnasta. Osallistujat pääsevät tutustu-

maan vapaaehtoistoiminnan erilaisiin vaih-

toehtoihin ilman sitoutumispakkoa. 

 

Päivi Polvi ja Olli Lehtonen osallistuivat 

16.11.2017 Täyttä elämää eläkkeellä-

hankkeen loppuseminaariin Helsingissä. 

Vuonna 2018 Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennustoiminta siirtyi Jyväskylän osas-

ton omaksi toiminnaksi.   

 

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.  

 

Vapaaehtoisessa asiointiavussa otettiin 

loppuvuodesta käyttöön Secapp-

mobiilisovellus, jonka kautta asiointiapu-

pyynnöt välittyvät vapaaehtoisille. 

 

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
 

Ystävävälittäjä osallistui mahdollisuuksien 

mukaan Jyväskylän Valikko-verkoston ta-

paamisiin sekä Vanhusvapaaehtoistyön 

työryhmään. Yhteistyötä tehtiin myös mui-

den Jyväskylän alueen osastojen kanssa. 

Vuonna 2017 ystävätoiminnan rekisterin 

päivittäminen jatkui vapaaehtoisten ja ys-

täväasiakkaiden osalta.  

 

Yhteistyö Jyväskylän kaupunginteatterin ja Huoneteatterin kanssa 
 

Tammikuussa ystävätoiminnan vapaaeh-

toiset kävivät katsomassa Huoneteatteris-

sa Laulaisin sinulle lempeitä lauluja -

näytelmää ja osallistuvat sen jälkeen ole-

vaan keskustelutilaisuuteen, jossa käsitel-

tiin ystävätoimintaa. Esitystä oli katsomas-

sa 30 henkilöä Punaisen Ristin Jyväskylän 

osastosta.  

 

Maaliskuussa kaupunginteatteri tarjosi ys-

täväpareille ja ystävätoiminnan vapaaeh-

toisille tilaisuuden tulla katsomaan Ansa -

musikaalia. Paikalla oli noin 35 henkilöä.  

 

Ystäväillat 
 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille järjestettiin kerran kuussa Ystä-

väiltoja. Vapaaehtoiset toiveesta Ystäväil-

lat ovat vertaistuki-iltoja, joissa ystävätoi-

minnassa vapaaehtoisina toimiville tarjo-

taan mahdollisuutta keskusteluun, mutta 

myös tietoa, joka tukee heidän vapaaeh-

toisena toimimistaan.  
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Ystävänpäiväkonsertti yhteistyössä LähiTapiolan kanssa 
 

Tiistaina 14.2.2017 järjestettiin ystävän-

päiväkonsertti Taulumäen kirkossa yhteis-

työssä LähiTapiolan kanssa. Konsertissa 

esiintyivät Arja Koriseva ja Minna Lintu-

kangas.  

Ystäväpiiri 
 

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteis-

työssä aloitettu Ystäväpiiri-ryhmä kokoon-

tui edelleen satunnaisesti. Ryhmään kuului 

5 henkilöä.  

 

Ystävätoiminnan koulutukset 
 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

viisi ystävätoiminnan peruskurssia yhteis-

työssä Länsi-Suomen piirin kanssa. Perus-

kursseille osallistui kaikkiaan 54 henkilöä. 

Vuoden aikana yritettiin toteuttaa Nuorelta 

nuorelle -ystäväkurssi sekä miehille suun-

nattu ystävätoiminnan peruskurssi, mutta 

näihin ei ilmoittautunut riittävästi osallistu-

jia. 

Vuoden aikana ystävävälittäjä haastatteli 

ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 31 

vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan osas-

ton ystävätoimintaan. 

 

Lisäksi tammikuussa järjestettiin Haasta-

vat tilanteet ystävätoiminnassa-koulutus, 

johon osallistui 13 henkilöä. Huhtikuussa 

järjestettiin Henkinen tuki ystävätoimin-

nassa koulutus, johon osallistui 11 henki-

löä. 

 

Päivi Polvi osallistui tuetun vapaaehtois-

toiminnan seminaariin 15.3.2017, Muistilii-

ton muistikaveri-koulutukseen toukokuus-

sa ja Sivisverkko-koulutukseen 22.5.2017. 

Seinäjoella järjestettiin 21.3.2017 ystävä-

toiminnan alueellisen tuen loppuseminaari. 

Seinäjoelle oli yhteiskuljetus Jyväskylästä 

ja seminaariin osallistui 6 ystävätoiminnan 

vapaaehtoista.

 

Muu toiminta 
 

Ystäväperhevapaaehtoisten tapaaminen oli 

kesäkuussa ja ryhmänohjaajatapaamisia 

järjestettiin tarpeen mukaan. 

 

20.9.2017 Länsi-Suomen piiri järjesti Kii-

tosjuhlan ystävätoiminnan vapaaehtoisille 

yhteistyössä Jyväskylän, Kuokkalan, Korpi-

lahden ja Palokan osaston kanssa. Kiitos-

juhla kustannettiin Säästöpankki Optian 

lahjoittamilla varoilla. 

 

Päivi Polvi oli Toivakan osaston Ystäväillas-

sa esittelemässä Jyväskylän osaston ystä-

vätoimintaa 25.10.2017. 

 

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla, johon oli kutsuttu kaikki Jyväskylän 

osaston vapaaehtoiset. Puurojuhlaan osal-

listui 50 henkilöä, joista 19 oli ystävätoi-

minnan vapaaehtoisia. 

 

8.12.2017 järjestettiin Sammonkadun ti-

loissa Joulukahvit, joille oli kutsuttu ystä-

väpareja sekä ystävävälityksen kautta ys-

tävää odottavia henkilöitä. Tilaisuuteen 

osallistui 21 henkilöä. 

 

Keskimaa lahjoitti ystävätoiminnan asiak-

kaana oleville yksinäisille vanhuksille 500 

joululahjakassia Keski-Suomen alueella. 

Jyväskylän osasto sai 82 kassia, jotka Päivi 

Polvi yhdessä ystävätoiminnan vapaaeh-

toisten kanssa jakoi ystäväasiakkaille ja 

Punaisen Ristin kautta ystävää odottaville 

vanhuksille. 
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Tikkakosken alue 
 

Taisto Lähteelään säestämä musiikillinen 

Ystävänpäivä -tapahtuma järjestettiin 

14.2.2017 Tikkakosken päiväkeskuksessa. 

Paikalla oli vapaaehtoinen Maija Napola. 

 

Tikkakosken päiväkeskuksessa järjestettiin 

28.4.2017 Vappubileet. Vieraille tarjottiin 

simaa, pullaa sekä Taisto Lähteelän musi-

sointia. Osallistujia oli 40 henkeä. Paikalla 

oli vapaaehtoiset Maija Napola, Leena Tiai-

nen sekä toiminnanohjaaja Päivi Polvi. 

 

Lähiverkon äitienpäiväjuhla seurakuntata-

lolla järjestettiin 12.5.2017. Osallistujia oli 

80.  Vapaaehtoisista oli paikalla Aulis Tur-

kulainen, Maija Napola, Marjatta Kansan-

en, Eila Tammisto, Lea Kinnunen sekä 

Leena Tiainen. 

 

Punaisen Ristin viikon tapahtuma Tikka-

kosken S-Marketilla järjestettiin 13.5.2017 

Kahvi- ja pullatarjoilu sekä lipaskeräys. 

Ihmisiä tavoitettiin noin 100. Paikalla va-

paaehtoisista Maija Napola, Aulis Turkulai-

nen, Jorma Savolainen ja Leena Tiainen. 

Juhannusjuhla 21.6.2017 Tikkakosken päi-

väkeskuksessa.  Ohjelmassa oli makkaran-

paistoa, Taisto Lähteelä soittamaa musiik-

kia. Osallistujia oli paikalla 30 henkeä. Pai-

kalla vapaaehtoisista oli Maija Napola, 

Pekka Paljakka ja Leena Tiainen 

 

Kekrijuhlaan liittyvä kahvittelu järjestettiin 

3.11.2017 Tikkakosken päiväkeskuksessa 

Musiikkia soitti Taisto Lähteelä. Osallistujia 

oli 40. Paikalla oli vapaaehtoinen Maija 

Napola sekä toiminnanohjaaja Päivi Polvi. 

 

Jouluiloa -tapahtuma järjestettiin Tikka-

kosken päiväkeskuksessa 13.12.2017. Oh-

jelman lisäksi osallistujille tarjottiin riisi-

puuro, kiisseli ja torttukahvit. Musiikkia 

soitti Taisto Lähteelä. Paikalla oli osallistu-

jia 60. Vapaaehtoisista paikalla oli tuomas-

sa jouluiloa Aulis Turkulainen, Maija Napo-

la, Lea Kinnunen, Eila Tammisto ja Raili 

Rissanen.  

 

 

 

Vaajakosken ystäväkerho 
 

Vuonna 2017 Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston Vaajakosken ystäväker-

hossa toimi yhteensä kahdeksan ystävää.  

 

Vaajakosken ystäväkerho järjesti 7.3.2017 

tanssit Lakitien palvelutalossa.   Tanssitet-

tavia oli mukana 11, tanssittajia eli Punai-

sen Ristin vapaaehtoisia oli mukana kah-

deksan. 

 

Vaajakosken veteraanitalolla järjestettiin 

10.5.2017 hemmotteluilta talon asukkaille. 

Hemmoteltavina on 11 ja Punaisen Ristin 

ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli paikalla 

kahdeksan. 

Eläkeläisten iltamissa oli avustamassa yksi 

vapaaehtoinen. 

 

Harjukodilla järjestettiin joulujuhla 

13.12.2017. Asukkaita oli mukana seitse-

män, yksi hoitaja ja seitsemän vapaaeh-

toista. 

 

Vaajakosken ystäväkerho vastasi Nälkä-

päivä -keräyksen (14.-16.9.2017) organi-

soinnista Vaajakosken alueella. Keräyk-

seen osallistui Vaajakoskella yhteensä 38 

vapaaehtoista kerääjää.  
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4 Talous  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa 3 758,66 eu-

roa ylijäämää, kun vuoden 2016 lopussa tilinpäätös oli -491,33 euroa alijäämäinen. 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä  

 

jyvaskyla@punainenristi.fi 

jyvaskyla.punainenristi.fi 


