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1  Yleiskatsaus vuoden 2020 toimintaan  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton vapaaehtoiset hälytettiin paikalle kun 

Palokan seniorikerrostaloissa syttyi tulipalo 

10.7.2020 kello 21.29. Tämä  johti 168:n 

asukkaan evakuoimiseen. Vapaaehtoiset 

evakuoivat, antoivat ensiapua, järjestivät 

mm. hätämajoitusta, henkistä tukea,  neu-

vontaa, vaatteita, ruokaa, lääkkeitä ja hy-

gieniatarvikkeita evakuoiduille. Jyväskylän 

osasto käynnisti matkapuhelinten laturei-

den ja matkapuhelinten keräyksen. Jyväs-

kylän osasto keräsi myös tietoja ihmisten 

kodintarvikkeiden ja vaatteiden lahjoituk-

sista lahjoitusrekisteriin ja nämä tiedot vä-

litettiin avun tarvitsijoille. Vapaaehtoiset 

tukivat evakuoituja kun nämä ensimmäi-

sen kerran pääsivät käymään asunnois-

saan puolen tunnin ajan ja hakemaan väl-

tämättömyystarvikkeita kodeistaan ja tyh-

jentämään mm. jääkaappejaan.  

 

Joulukuussa 2019 Kiinassa Wuhanin kau-

pungissa käynnistynyt koronaviruspande-

mia vaikutti myös Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston toimintaan. Maailman 

terveysjärjestö WHO julisti epidemian pan-

demiaksi 11.3.2020. Maaliskuussa arvioi-

tiin, että Suomen terveydenhuoltojärjes-

telmä tulee venymään äärirajoilleen. Tasa-

vallan presidentti totesi maassa vallisevan 

poikkeusolot. Suomen hallitus ilmoitti 

16.3.2020 antavansa seuraavana päivänä 

eduskunnalle valimiuslain käyttöönotto-

asetuksen koronaviruspandemian hillitse-

miseksi. Valmiuslaki oli voimassa 17.3.–

15.6.2020 välisen ajan. Tämän seurauk-

sena muun muassa julkisten kokoontumis-

ten suurimpia sallittuja ihmismääriä rajoi-

tettiin ja kouluissa siirryttiin etäopetuk-

seen. Jyväskylän osaston toimintaryhmät 

keskeyttivät toimintansa, terveyspiste 

sulki toimipisteensä ja osaston hallitus siir-

tyi etäkokouksiin. Jyväskylän osaston 

sääntömääräinen kevätkokous siirtyi pidet-

täväksi 19.8.2020. Kesäkuun alussa pidet-

täväksi suunniteltu Suomen Punaisen Ris-

tin ylin päättävä elin yleiskokous, siirtyi. 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous ko-

koontui 5.9.2020 Vaasassa ja etäkokouksin 

11 eri paikkakunnalla ympäri maata. Jy-

väskylä oli yksi etäkokouspaikkakunnista. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

perustettiin 11.2.1950 ja Jyväskylän 

osasto täytti 70-vuotta helmikuussa. Koro-

napandemia esti juhlien järjestämisen, kun 

julkisten kokoontumisten järjestämistä ra-

joitettiin viranomaispäätöksillä. 

   

Jyväskylän osaston toiminnan pääpaino-

piste oli vuonna 2020 lapset ja perheet. Al-

kuvuodesta selvitettiin aamupalatoiminnan 

käynnistämistä osaston tiloissa yhdessä Jy-

väskylän katulähetyksen kanssa.  Nopeasti 

kotimaassa ja maailmalla edenneet tapah-

tumat esitivät suunnitelman toteutuksen.  

 

Sääntömääräinen kevätkokous 19.8.2020 

hyväksyi Suomen Punaisen Ristin Palokan 

osaston yhdistämisen Jyväskylän osastoon 

yksimielisesti. Palokan osasto oli vuonna 

2019 tehnyt asiasta jo päätöksen. Asia 

eteni Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suo-

men piirin piirihallituksen käsiteltäväksi, 

joka teki asiasta päätöksen 19.9.2020. Pa-

lokan osasto päätti, että se jatkaa toimin-

taa vuoden 2020 loppuun asti.    

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuok-

kalan ja Palokan osastojen yhteinen Nälkä-

päivä -keräys (24.- 26.9.2020) tuotti yh-

teensä 10 417,60 euroa Suomen Punaisen 

Ristin katastrofirahastoon. 

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 140:lle 

eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä 

Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 50 

euron arvoisia lahjakortteja osaston alu-

eella joulukuussa 2020. Apua tarvinneet 

perheet etsi Jyväskylän kaupungin sosiaa-

litoimi ja se myös toimitti lahjakortit per-

heille.   

 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2020 lopussa oli yhteensä 1 353  henkeä.  

 

Tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa  -

2 897,93 euroa alijäämää.  
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2  Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus kokoontui vuonna 2020 yh-

teensä 10 kertaa. Koronaviruspandemian 

aiheuttamat rajoitustoimet vaikuttivat sii-

hen, että osa kokouksista järjestettiin 

etäyhteyksin Microsoft Teams -palvelussa.  

 

Jyväskylän osaston hallitus ei tehnyt 

vuonna 2020 osaston toimintasuunnitel-

man tavoitteiden väliarviointia.   

 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 

vasta 19.8.2020 koronapandemian joh-

dosta. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 

henkilöjäsentä. Sääntömääräinen syysko-

kous järjestettiin 10.11.2020. Kokoukseen 

osalistui 13 henkilöjäsentä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-

rin vuosikokous järjestettiin vasta 

15.8.2020  poikkeuksellisesti etäyhteyksin  

kahdella eri aluetoimistolla. Länsi-Suomen 

piirin piirihallituksen jäseneksi kaudelle 

2020-2022 valittiin Sami Luoma-aho Jy-

väskylän osastosta. Piirin valmistelevan 

vaalivaliokunnan jäseneksi valittiin Ritva 

Salomaa Jyväskylästä. 

 

Kesäkuussa pidettäväksi suunniteltu Suo-

men Punaisen Ristin ylin päättävä elin, 

yleiskokous kokoontui 5.9.2020 Vaasassa 

ja etäkokouksin 11 eri paikkakunnalla ym-

päri maata. Jyväskylä oli yksi etäkokous-

paikkakunnista. Kokoukseen osallistui 

kuusi viralista äänivaltaista edustajaa Jy-

väskylän osastosta. Yleiskokous valitsi jär-

jestön puheenjohtajan, varapuheenjohta-

jat, hallituksen sekä valtuuston jäsenet. 

Kokous hyväksyi koko järjestön toiminta-

linjauksen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Yleiskokouksessa käsiteltiin myös yleisko-

koukselle tehdyt aloitteet. Yleiskokous hyl-

käsi Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston tekemään aloitteen mahdollisuu-

desta jättää osa Nälkäpäivän keräystulok-

sesta paikallisen Suomen Punaisen Ristin 

osaston auttamisvalmiuden kehittämiseen. 

Keskustelu aloitteesta oli vaisua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän osaston hallitus 2020  
puheenjohtaja   Sari Hovila 
varapuheenjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö,  

valmiuden yhteyshenkilö    
 

Jouko Aho  

rahastonhoitaja, kouluyhteistyön ja  

nuorisotoiminnan yhteyshenkilö                

 

Noora Aho 

ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja                                                                        Vieno Aho 

 

Veripalvelun yhteyshenkilö                                                                                 
Kristiina Alho 

Eeva Hautanen 

keräysjohtaja   Olli Lehtonen 

tietosuojayhteyshenkilö 

ensiapupäivystysyhteyshenkilö 

Sami Luoma-aho 

Birgitta Alakoski 

jäsenmestari   Maarit Ryhänen 

tiedottaja Marko Tervo 

 Leena Tiainen                                       

  

Muut luottamustehtävät 2020  

sihteeri, ystävätoiminnan yhteyshenkilö, toiminnanohjaaja Päivi Polvi 

kotoutumisen tuen yhteyshenkilö Virve Friman-Tiihonen 

Toiminnantarkastajat 2019  

toiminnantarkastaja Eija Saario 

varatoiminnantarkastaja Jarkko Suominen 

Toimintaryhmät 2020  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä                     Birgitta Alakoski 
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Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä Vieno Aho 

Kokeneet konkarit -ryhmä Olli Lehtonen 

Monikulttuurisuusryhmä Kirsti Salo 

 Noora Sirkka 

Nuorten ystäväryhmä Sini Leskinen 

 Bella Salonen 

 Veera Ronkainen 

Omaishoitajien vertaisryhmä Suvi Hokkanen 

Rautpohjan ensiapuryhmä Tapani Koikkalainen 

Runopiiri Daisy Holopainen 

Terveyspiste Ritva Salomaa 

Vaajakosken ystäväkerho Ulla Kyllönen 

Varttuneiden kerho Ritva Salomaa 

 

2.1 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 
Jäsenhankinta 

 
Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2020 lopussa oli yhteensä 1 353  henkeä 

(vuoden 2019 lopussa 1 184 henkeä). Lu-

vussa oli Suomen Punaisen Ristin Palokan 

osasosta siirtyneet 151 jäsentä.  

 

Länsi-Suomen piirin kymppikampanja jat-

kui edelleen vuonna 2020 eli piiri tuki osas-

toja edelleen maksamalla jokaisesta osas-

ton hankkimasta jäsenestä 10 euron bo-

nuksen.  

Osaston hankkimaksi jäseneksi luettiin 

kaikki jäsenet, jotka oli hankkitty jäse-

neksi: mm. annettu jäsenyys lahjaksi, 

haastettu henkilön jäseneksi, annettu jä-

senmaksulomake, maksanut jäsenmak-

sunsa osastolle tai maksanut nettisivujen 

kautta.  

 

Jäsenmestarina toimi vuonna 2020 Maarit 

Ryhänen.   

 

 

 
KAAVIO 1: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys vuosina 

2005-2020 
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Jäsenten motivointi  
 
Jäsenille ei lähetetty vuona 2020 jäsenkir-

jettä osaston taloudellisesta tilanteesta 

johtuen. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus myönsi kokouksessaan 1/2020, 

8.1.2020 aktiivimerkin Kristiina Saariselle 

(ystävätoiminta) ja Aulis Turkulaiselle (ys-

tävätoiminta).  

 

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Pu-

naisen Ristin hallituksen esityksestä 

28.2.2020 pronssisen ansiomitalin kiitok-

sena arvokkaasta työstä Punaisen Ristin 

päämäärien hyväksi Aune Alasalmelle (ys-

tävätoiminta),  Marja-Leena Kalliolle (ystä-

vätoiminta), Juha Liukkuselle (keräystoi-

minta), Seija Kolpolle (ystävätoiminta) ja 

Marjatta Weckmannille (ystävätoiminta).  

 

Tasavallan presidentti myönsi Suomen Pu-

naisen Ristin hallituksen esityksestä 

28.2.2020 hopeisen ansiomitalin kiitoksena 

arvokkaasta työstä Punaisen Ristin pää-

määrien hyväksi Helmi Hakkaraiselle (ystä-

vätoiminta). 

 

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla Sammonkadun pihassa, johon oli kut-

suttu kaikki Jyväskylän osaston vapaaeh-

toiset. Koronarajoitusten vuoksi puurojuhla 

järjestettiin kahdessa osassa. Puurojuh-

laan osallistui 30 henkilöä  

 

 

2.2 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 

Sisäinen tiedottaminen 
  
Vapaaehtoisille lähetettiin sähköpostia ja 

kirjeitä. Vapaaehtoisille tarvittaessa myös 

soitettiin puhelimitse. Ensiapuryhmä 

käytti HUPSIS – tietokantaa ensiapu-

päivystäjien rekrytointiin ja ensiapu-

päivystysten organisointiin liittyen. Va-

paaehtoinen pelastuspalvelu käytti omaa 

toiminnanohjausjärjestelmää, OHTOa va-

paaehtoisten hälyttämiseen äkillisissä on-

nettomuustilanteissa. Osaston hallituk-

sella oli pilvipalvelu, jossa hallituksen jä-

senet pystyivät itse valmistelemaan ko-

kouksissa käsiteltäviä asioita ja saamaan 

käyttöönsä valmistuneet pöytäkirjat. Eri 

toimintaryhmillä oli käytössään omia ulko-

puolisilta suljettuja Facebook -sivuja.X 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Internet -kotisivut 

 

Jyväskylän osasto ylläpiti RedNetissä osoit-

teessa jyvaskyla.punainenristi.fi Internet -

kotisivuja. Sivuja päivitettiin säännöllisesti. 

Sivuille julkaistiin mm. tapahtumakalente-

rissa tapahtumia, uutisia sekä eri toiminta-

ryhmien ohjelmia. Jokaisella toimintaryh-

mällä oli Internet -sivuilla oma sivu, joita 

päivitettiin tarpeen mukaan.   

 

Sosiaalinen media 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton Facebook -sivuilla oli 31.12.2020 tyk-

kääjiä yhteensä 986 kun vuosi sitten 

31.12.2019 tykkääjiä oli 743. Palokan se-

niorikerrostalojen tulipalon avustusoperaa-

tio nosti tykkääjien määrää merkittävästi. 

Seuraajia oli 1078. Julkaisuja tehtiin yh-

teensä 168. 

 

Instagram-tilillä oli vuonna 2020 yhteensä 

63 julkaisua  (2019 yhteensä 52 julkaisua) 

ja seuraajia 588 (vuonna 2019 471 seuraa-

jaa).  
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Twitter -tilillä  Twiittejä julkaistiin yhteensä 

134 (vuona 2019 yhteensä 137 kappaletta) 

ja seuraajia oli yhteensä 222 (seuraajia oli 

2019 yhteensä 182).   

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

käynnisti Facebook -kampanjanan ystä-

vänpäivänkonsertin (14.2.2020) mainosta-

miseksi. Kampanjaan käytettiin 61,99 eu-

roa ja kampanjalla tavoitettiin 4 621 ih-

mistä.  

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä ja 

monikulttuurisuusryhmällä oli käytössään 

myös omat Facebook -sivut. Ryhmät vas-

tasivat itse sivujensa ylläpidosta.  
 

 

 

 

 

 

 

Videon teko pysähtyi 

 

Vuonna 2019 käynnistyneen Jyväskylän 

osaston esittelyvideon teko pysähtyi ko-

ronaepidemian seurauksena kun julkisten 

kokoontumisten osallistumismäärää rajoi-

tettiin pandemian seurauksena. Uuta vi-

deoaineistoa saatiin videoon mm. Palokan 

seniorikerrostalon tulipalon jälkeisestä 

avustusoperaatiosta

 
Toiminnan esittelyt eri yleisötapahtumissa 

 
Koronapandemian seurauksena viranomai-

set rajoittivat julkisten kokoontumisten 

osallistujamääriä ja tästä syystä toiminnan 

esitelyjä vuonna 2020 järjestettiin aiempaa 

vähemmän. 

5.3.2019 
TAULKUKKO 1: Punaisen Ristin toiminnan esittelyt eri tapahtumissa 2020 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla 

osastosta 

Tavoitettuja 

ihmisiä  

yhteensä 

11.1.2020 Osaston toiminnan esittelyä Kyllön joukko-

rokotispäivässä 

1 200 

16.1.2020 Vapaaehtoismessut Jyväskylän kaupungin-

kirjastolla  

4 600 

14.2.2020 Vaajakosken Sampoharjun terveysaseman 

avoimet ovet, ystäväkerhon toiminna esit-

telyä  

6 40 

3.3.2020 Esittelemässä osaston toimintaa keskustan 

Kylätuvalla olleessa Seniori-infossa 

2 30 

24.9.2020 Gradian “Hoiva-alan ammatilliset perusteet 

ja alan suomea maahanmuuttajille” -

ryhmä tutustui Jyväskylän osastoon, Jy-

väskylä 

1 8 

 YHTEENSÄ 14 878 
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Jyväskylän osasto mediassa 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

maanantaina 13.1.2020 Tänään, Meidän 

juttu -sivulla  Leena Tiaisen kirjoittama ar-

tikkeli “SPR: 600 ikäihmistä osallistui Tikka-

kosken tilaisuuksiin viime vuonna.” Kuvan 

oli ottanut Eija Nie-

mistö. 

 
 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti tiedotusväli-

neille 22.1.2020 uutiskirjeen "Maria Lund 

konsertoi ystävänpäivänä 14.2.2020 Suo-

men Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ys-

tävätoiminnan hyväksi Taulumäen kir-

kossa". Sanomalehti Keskisuomalainen uu-

tisoi tiistaina 28.1.2020 “Maria Lund esiin-

tyy Jyväskylässä ystävyyden puolesta”. 

 

 
Jyväskylän seurakunnan lehdessä “Henki & 

elämä” oli 6.2.2020 oli Tapahtumat 6.-20.2. 

-sivulla “Musiikkia kirkossa” -palstalla ta-

pahtumailmoitus: 

 

 
 

Palokka-lehti julkaisi 23.1.2020 Leena Tiai-

sen kirjoittaman “Kyläkahvilatoiminta jat-

kuu Tikkakoskella”. Toiminnan jatkuminen 

mahdollistui, sillä Jyväskylän kaupunki jat-

koi Hyvinvointikeskuksen toimintaa tänä 

vuonna. Kahvila toimii keväällä kerran kuu-

kaudessa eri teemoin. Tammikuussa esiin-

tyi Retroruusut, viiden naisen kokoonpano. 

Jutussa palattiin myös vuonna 2019 kylä-

kahvilan saaneeseen suureen suosioon. 

 

 
 

Suur-Jyväskylän lehdessä oli ke 12.2.2020 

juttu “Ihminen haluaa kohdata kasvokkain. 

Monet nuoret haluavat ystäväksi “vara-

mummon””, jossa haastateltiin toiminnan-

ohjaaja Päivi Polvea. 
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Suur-Jyväskylän lehdessä 22.2.2020 pää-

toimittaja Sami Rahkonen otti pääkirjoituk-

sessaan kantaa feissareiden tuloon koti-

ovelle. Palaute välitettiin keskustoimistoon. 

 

Ystävänpäivänä 14.2.2020 klo 8.20 olivat 

Maija Paananen ja Olli Lehtonen kerto-

massa osaston ystävätoiminnasta radio Yle 

Jyväskylän aamuohjelmassa. 

 

Sisä-Suomen poliisilaitos twiittasi Twitte-

rissä 30.5.2020 koulujen päättäjäisiin liit-

tyen: 

 
 

Palokan seniorikerrostalon tulipalon avus-

tusoperaatio (10.-11.7.2020) sai runsaasti 

huomiota osakseen eri medioissa paikalli-

sesti ja valtakunnallisesti: 

 

YLE 10.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11443991 

 

  
Helsingin Sanomat 11.7.2020: 
https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006568522.html  

 

 
 

Helsingin Sanomat 11.7.2020: 
https://www.hs.fi/kotimaa/art-

2000006568801.html  

 

 
 

 

https://yle.fi/uutiset/3-11443991
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006568522.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006568522.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006568801.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006568801.html
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Keski-Uusimaa 11.7.2020: 
https://www.keski-uusimaa.fi/kotimaa-ul-

komaat/2336425 

 
 

Etelä-Suomen Sanomat 11.7.2020: 

https://www.ess.fi/kotimaa-ulko-

maat/2336299#cxrecs 
 

 
 

Savon Sanomat 11.7.2020: 
https://www.savonsanomat.fi/koti-

maa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-

runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaik-

kiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-

Miljoonavahingoista-to-

denn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhu-

taan/1580047  

 

Satakunnan kansa 11.7.2020: 
https://www.satakunnan-

kansa.fi/a/3fc323f0-db9a-41cf-9e42-

d4c0b82a7ff2 

 
 

Keskisuomalainen 11.7.2020: 
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-

j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygie-

niatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoi-

duille-heti-lauantaina-%E2%80%93-

n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-aut-

taa/1580424 
 

 
 

Maaseudun tulevaisuus 11.7.2020: 
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ko-

timaa/artikkeli-1.1139637 

 

https://www.keski-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336425
https://www.keski-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336425
https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/2336299#cxrecs_s
https://www.ess.fi/kotimaa-ulkomaat/2336299#cxrecs_s
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-tulipalon-runtelemassa-seniorikorttelissa-asuu-kaikkiaan-200-ihmist%C3%A4-%E2%80%93-Miljoonavahingoista-todenn%C3%A4k%C3%B6isesti-puhutaan/1580047
https://www.satakunnankansa.fi/a/3fc323f0-db9a-41cf-9e42-d4c0b82a7ff2
https://www.satakunnankansa.fi/a/3fc323f0-db9a-41cf-9e42-d4c0b82a7ff2
https://www.satakunnankansa.fi/a/3fc323f0-db9a-41cf-9e42-d4c0b82a7ff2
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.ksml.fi/kotimaa/SPR-j%C3%A4rjesti-ruokaa-vaatteita-ja-hygieniatarvikkeita-Palokan-tulipalosta-evakuoiduille-heti-lauantaina-%E2%80%93-n%C3%A4in-sin%C3%A4-voit-auttaa/1580424
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1139637
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.1139637
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MTV3 11.7.2020: 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelas-

tuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvi-

naista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-

nopeasti-nain-uudessa-ta-

lossa/7869666#gs.b24k16 
 

MTV3 11.7.2020: 
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvas-

kylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-

kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-poti-

laista-evakuoitiin-sangyis-

saan/7869594#gs.akbfkk  
 

YLE 11.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11444146  

 
 

YLE 11.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11444352 

 
  
YLE 11.7.2020:  
https://areena.yle.fi/1-50588416 

 

 

YLE 12.7.2020 
https://yle.fi/uutiset/3-11444720  
 

 
 

Karjalainen 12.7.2020: 
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-

alueet/kotimaa/item/255235 

 
 

 

Keski-Uusimaa 12.7.2020: 
https://www.kesk 
i-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336639 

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelastuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvinaista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-nopeasti-nain-uudessa-talossa/7869666#gs.b24k16
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelastuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvinaista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-nopeasti-nain-uudessa-talossa/7869666#gs.b24k16
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelastuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvinaista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-nopeasti-nain-uudessa-talossa/7869666#gs.b24k16
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelastuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvinaista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-nopeasti-nain-uudessa-talossa/7869666#gs.b24k16
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pelastuslaitos-senioritalon-tulipalosta-on-harvinaista-etta-palo-paasee-leviamaan-niin-nopeasti-nain-uudessa-talossa/7869666#gs.b24k16
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvaskylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-potilaista-evakuoitiin-sangyissaan/7869594#gs.akbfkk
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvaskylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-potilaista-evakuoitiin-sangyissaan/7869594#gs.akbfkk
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvaskylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-potilaista-evakuoitiin-sangyissaan/7869594#gs.akbfkk
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvaskylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-potilaista-evakuoitiin-sangyissaan/7869594#gs.akbfkk
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jyvaskylassa-senioritalon-palosta-pelastettu-kiittelee-pelastajia-ja-auttajia-osa-potilaista-evakuoitiin-sangyissaan/7869594#gs.akbfkk
https://yle.fi/uutiset/3-11444146
https://yle.fi/uutiset/3-11444352
https://areena.yle.fi/1-50588416
https://yle.fi/uutiset/3-11444720
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/255235
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/255235
https://www.keski-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336639
https://www.keski-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336639
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Länsi-Uusimaa 12.7.2020: 
https://www.lansi-uusimaa.fi/kotimaa-ul-

komaat/2336639  

 

 
 

Keskisuomalainen 12.7.2020 (painettu 

lehti): 

 

 
 

Helsingin Sanomat 12.7.2020 (painettu 

lehti): 

 
 

Salon Seudun Sanomat 12.7.2020: 
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-se-

nioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-

ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-

viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-

on-pysyttava-pois-kodeistaan/ 
 

 
 

https://www.lansi-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336639
https://www.lansi-uusimaa.fi/kotimaa-ulkomaat/2336639
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-senioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-on-pysyttava-pois-kodeistaan/
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-senioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-on-pysyttava-pois-kodeistaan/
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-senioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-on-pysyttava-pois-kodeistaan/
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-senioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-on-pysyttava-pois-kodeistaan/
https://www.sss.fi/2020/07/palokan-senioritaloista-evakuoitujen-jatkoasumista-ryhdytaan-selvittamaan-maanantaina-viela-ei-ole-tiedossa-kuinka-kauan-heidan-on-pysyttava-pois-kodeistaan/
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Keskisuomalainen 13.7.2020 (painettu 

lehti): 

 
Iltasanomat 13.7.2020: 
https://www.is.fi/kotimaa/art-

2000006569690.html  
 

 
 

Iltalehti 13.7.2020: 
https://www.iltalehti.fi/koti-

maa/a/ebb7282a-f458-467a-8c9d-

ce338f498969  
 

 
 

 

YLE 13.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11445476  

 

 
 

YLE 13.7.2020 Yle Radio Suomi Jyväskylän 

aamu, Jouko Ahon haastattelu. 

 

YLE Etelä-Savon ja Keski-Suomen uutislä-

hetys 13.7.2020: 
 

 

 

YLE TV1:n pääuutislähetys 13.7.2020 klo 

20:30: 

 

 

YLE 14.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11446679  
 

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006569690.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006569690.html
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ebb7282a-f458-467a-8c9d-ce338f498969
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ebb7282a-f458-467a-8c9d-ce338f498969
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ebb7282a-f458-467a-8c9d-ce338f498969
https://yle.fi/uutiset/3-11445476
https://yle.fi/uutiset/3-11446679
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Keskisuomalainen 14.7.2020: 
https://www.ksml.fi/paikalliset/2812965  

 

 
 

Keskisuomalainen 14.7.2020 (painettu 

lehti): 

 
 

YLE 15.7.2020: 
https://yle.fi/uutiset/3-11449259  
 

 
 

Keskisuomalainen 16.7.2020 (painettu 

lehti): 

 
 

Keskisuomalainen 17.7.2020: 
https://www.ksml.fi/koti-

maa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4is

et-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-

suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-

Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-

SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-

%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-

sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343  
 

Keskisuomalainen 17.7.2020 (painettu 

lehti): 

https://www.ksml.fi/paikalliset/2812965
https://yle.fi/uutiset/3-11449259
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4iset-riensiv%C3%A4t-auttamaan-Palokan-suurpalon-uhreja%E2%80%89Henna-Ruuth-lahjoitti-s%C3%A4nkyns%C3%A4-SPRn-ker%C3%A4yksess%C3%A4-%E2%80%93%E2%80%89n%C3%A4in-sin%C3%A4kin-voit-auttaa/1582343
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Keskisuomalainen 17.7.2020: 
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-se-

nioritalon-asukkaat-toivovat-

p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%

A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-

%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-

paljon-ky-

sytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-

eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-

miellytt%C3%A4neet/1581773  
 

 
 

Keskisuomalainen 20.7.2020: 
https://www.ksml.fi/kotimaa/Ennen-etsit-

tiin-eksyneit%C3%A4-marjastajia-nyt-

l%C3%A4hinn%C3%A4-muistisairaita-

%E2%80%93-Harva-

mets%C3%A4%C3%A4n-kadonnut-

l%C3%B6ytyisi-elossa-ilman-vapaaehtois-

ten-Va-

pepaa/1583540?fbclid=IwAR14wEZP6hr45

1ZVnGtugIqy5E8Kb-8UWIKbeck-

NCm130eBACEvh89tvg_o 
 

Keskisuomalainen 20.7.2020 (painettu 

lehti): 

 
         

  
Keskisuomalainen 6.8.2020:CCCCCCCCCC 

https://www.ksml.fi/kotimaa/Senioritalo-

Ilonan-asukkaat-

p%C3%A4%C3%A4siv%C3%A4t-

k%C3%A4ym%C3%A4%C3%A4n-koto-

naan-ensimm%C3%A4ist%C3%A4-kertaa-

sitten-palon-

%E2%80%93%E2%80%89vesivahingot-

ovat-t%C3%A4rvelleet-monen-omai-

suutta/1590027 

Keskisuomalainen 6.8.2020 (painettu 

lehti): 

https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Palokan-senioritalon-asukkaat-toivovat-p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4ns%C3%A4-pian-noutamaan-tavaroitaan-%E2%80%93-tiedotustilaisuudessa-oli-paljon-kysytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-eiv%C3%A4tk%C3%A4-kaikki-vastaukset-miellytt%C3%A4neet/1581773
https://www.ksml.fi/kotimaa/Ennen-etsittiin-eksyneit%C3%A4-marjastajia-nyt-l%C3%A4hinn%C3%A4-muistisairaita-%E2%80%93-Harva-mets%C3%A4%C3%A4n-kadonnut-l%C3%B6ytyisi-elossa-ilman-vapaaehtoisten-Vapepaa/1583540?fbclid=IwAR14wEZP6hr451ZVnGtugIqy5E8Kb-8UWIKbeckNCm130eBACEvh89tvg_o
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Palokka -lehdessä oli 10.9.2020 Leena Tiai-

sen kirjoittama uutinen “Kyläkahvilatoi-

minta jatkuu Tikkakoskella”: 

 

 
 

Apua sinun avullasi, Suomen Punaisen Ris-

tin tukijalehdessä 3-2020 oli sivulla 3 lyhyt 

uutinen “Punainen Risti auttoi Jyväskylän 

tulipalossa”.  

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

sunnuntaina 13.9.2020 laaja monisivuinen 

artikkeli “Palokan suurpalo. Tulen nielemät. 

Jyväskyläläiselle Maija Napolalle, 72, per-

jantain 10.heinäkuuta oli tavallinen siivous-

päivä. Sitten kaikki muuttui”. Artikkelissa 

haastateltiin mm. Jyväskylän osaston va-

paaehtoista Sari Kivelää sekä Länsi-Suo-

men piirin järjestöpäällikkö Jooel Niittystä.  

 

Suomen Punaisen Ristin jäsenlehti Avun 

maailma - Hjälpens värld 4-2020 16.9.2020 

uutisoi Palokan seniorikerrostalojen tulipa-

losta: 

 

Suolahdessa syttyi 17.9.2020 kerrostalossa 

tulipalo, jonka avustustoimia seurattiin Sa-

nomalehti Keskisuomalaisessa:  

 

Perjantaina 18.9.2020 kello 0:02 sanoma-

lehti Keskisuomalainen julkaisi verkkosi-

vuillaan uutisen “Suolahden SPR ja Vapepa 

olivat palopaikalla nopeasti – valtaosa eva-

kuoiduista löysi yöpaikan omin avuin.” 



 

19 

 

 

 

Perjantaina 18.9.2020 sanomalehti Keski-

suomalainen uutisoi “Kerrostalo evakuoitiin 

tulipalon takia Suolahdessa. Onnettomuu-

det: Parvekkeelta syttynyt palo levisi ka-

tolle.” 

 

 

Sanomaehti Keskisuomalainen jatkoi Suo-

lahden tulipalon uutisointia lauantaina 

19.9.2020: 

 

 
 

Kriisikeksus Mobile uutisoi järjestetystä 

Kriisikeskus Mobilen ja Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston yhteisoperaati-

osta 21.11.2020 Jyskän muistoajoissa Fa-

cebookissa:  

 

 

sekä Instagramissa: 

 

 

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

verkkosivuillaan 21.11.2020 22:51: 
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https://www.ksml.fi/paikalliset/3168202 

“Satoja osallistujia liikuttanut Jyskän muis-

toajo järjestettiin rankassa lumisateessa ja 

vain kuudessa päivässä – Katso video” 

Verkkojulkaisussa todettiin, että “Turma-

paikalla olivat läsnä myös Suomen Punaisen 

Ristin ja Kriisipuhelin Mobilen työntekijät 

sen varalta, jos paikallaolijoista kukaan tar-

vitsisi henkistä tukea.” 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli 

15.12.2020 artikkeli “Vapaaehtoistyö. Aut-

taminen hiipui kevään jälkeen. Koronan toi-

nen aalto ei tuonut vapaaehtoiseen autta-

misen uutta aaltoa. Moni auttaja kuuluu it-

sekin riskiryhmään”. Artikkeliin haastatel-

tiin tiedottajaa “Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston tiedottaja Marko Tervon 

mukaan ikäihmisten määrä vapaaehtoisissa 

näkyy myös heillä. Nälkäpäiväkeräyksen 

Jyväskylän osaston tuotot vähenivät, kun 

normaalisti keräykseen osallistuivat ikäih-

miset jäivät kotiin. - Onneksi verkkolahjoit-

tamisen avulla saatiin maanlaajuisesti ko-

koon kaksi miljoonaa euroa”. 

 
 

Pelastustieto -lehdessä 9-10/2020 oli Marko 

Partasen laaja artikkeli “HÄLYTYSILMOITUS 

Salakavala ja raju tulipalo -mittava evaku-

ointi. Kerrostalon ullakkopaloa luultiin jo 

sammutetuksi, kunnes sen pirullinen 

temppu räjähti käsiin. Palavasta rakennus-

kompleksista evakuointiin 168 asukasta, 

kukaan heistä ei loukkaantunut”. Artikke-

lissa käsiteltiin Lukutielle 10.7.2020 kello 

21.29 tullutta hälytysilmoitusta. Artikke-

lissa käsitellään myös Punaisen Ristin teke-

mää avustustyötä Palokassa “SPR:n ja Va-

PePan väki nouti potilaat kokoamispaikalta 

evakuointipaikalle, joka oli jouduttu vaihta-

maan Palokan koululle, sillä potilassängyillä 

ei mahtunut kirjasto ovista sisään. Sänky-

potilaita evakuointiin yhteensä 24.”  

 

 
 

Samassa Pelastustieto 9-10/2020  -lehden 

artikkelikokonaisuudessa oli oma artikkeli 

“Paljon hyvää yhteistyötä”. Artikkelissa jat-

ketaan “Ovesuuntriagessa ei ilmennyt pa-

lolle altistuneita. Heidät ohjattiin kirjastora-

kennukseen, joka määriteltiin evakuointi-

paikaksi. Sitä alkoivat hoitamaan sosiaali-

päivystäjät, SPR ja VaPePa. Myös parkkipai-

kalla kokoamispaikkaa pitäneet ensihoitajat 

saivat käskyn mennä evakuointipaikalle 

avuksi. Eskelinen käski SPR:n henkilöstöä 

noutamaan läheisestä terveyskeskuksesta 

kaikki ylimääräiset pyörätuolit liikuntara-

joitteisten asukkaiden liikuttelua varten. 

Ovensuustriagesta vapautuneet ensihoitaja 

osoitettiin turvaamaan palopaikalle työs-

kentelyä. Muutamalle henkilölle tehtiin en-

sihoidon tilannearvio, mutta kukaan ei tar-

vinnut kuljetusta sairaalaan”. 

https://www.ksml.fi/paikalliset/3168202
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Sähköpostiosoite 
  

Tiedottaja Marko Tervo vastasi Jyväskylän 

osaston sähköpostin ylläpitämisestä ja vies-

teihin vastaamisesta. Heinäkuussa käynnis-

tynyt Palokan seniorikerrostalojen tulipalon 

(10.-11.7.2020) jälkeinen avustusoperaatio 

toi Jyväskylän osastolle runsaasti sähkö-

postia. Ihmisiä pyydettiin ilmoittamaan ma-

dolisista tavara-, vaate- ja kodintarvikelah-

joituksistaan sähköpostitse. Hallituksen jä-

sen  Leena Tiainen osallistui myös sähkö-

posteihin vastaamiseen. Elokuun 24.päi-

vään mennessä Jyväskylän osasto sai yh-

teensä 632 sähköpostiviestiä liittyen ta-

vara- ja vaatelahjoituksiin. Jyväskylän 

osastoon otti yhteyttä yhteensä 175 y 

 

Myös muita sähköposteja tuli ja tarvittaessa 

niitä välitettiin eteenpäin eri toimintaryh-

mille toimenpiteitä varten.   

 

Ensiapuryhmällä, ensihuoltoryhmällä, halli-

tuksella, nuorten ryhmällä sekä ystävätoi-

minnalla oli käytössään myös omat sähkö-

postiosoitteet, joiden ylläpidosta vastasivat 

toimintaryhmät .

XXXXXX XXXXXXXXXXX

Ilmoitukset 
 

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (19.8.2020) julkaistiin maksullinen il-

moitus sanomalehti Keskisuomalaisen SEU-

RAT JA YHDISTYKSET– palstalla 11.8.2020 

ja sääntömääräisestä syyskokouksesta 

(10.11.2020) 2.11.2020 julkaistussa leh-

dessä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suur-Jyväskylän lehdessä 23.9.2020 Suo-

men Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri jul- 

kaisi Nälkäpäivän lehti-ilmoituksen, jonka 

kulut otettin keräyskuluista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokeneet konkarit -ryhmän, Läiverkko Tik-

kakosken, Runopiirin tapaamisista, terveys-

pisteen aukiolopäivistä, nuorten aikuisen 

ystäväryhmän, Iloa ystävyydestä -kahvi-

konserteista, nuorten omaishoitajien ver-

taisryhmän tapaamisista ilmoitettiin Sano-

malehti Keskisuomalaisen "Menot” – pals-

talla. Myös Palokka -lehden tapahtumaka-

lenterissa ilmoitettiin Lähiverkko Tikkakos-

ken sydämellä järjestämistä tapahtumista

2.3 Tapahtumat ja kampanjat   
 
Koronapandemian johdosta viranomaiset 

asettivat vuonna 2020 rajoituksia yleisöta-

pahtumien järjestämämiselle. Tästä syystä 

ei esimerkiksi Punaisen Ristin viikolla ei jär-

jestetty lainkaan yleisötapahtumia. 

 

Vuonna 2020 Jyväskylän osasto osallistui 

seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin:  

- Ystävänpäivä 14.2.2020 

- Nälkäpäivä -keräys 24.- 26.9.2020 

- Nenäpäivä 13.11.2020 

- Hyvä Joulumieli –keräys 19.11.-

24.12.2020 
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2.4 Oma varainhankinta  
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

varainhakintaa vaikeutti vuonna 2020 ko-

ronapandemian vaikutukset. Osaston mer-

kittävin tulonhankintamuoto oli ensiapuryh-

män yleisö- ja urheilutapahtumien järjestä-

jille myymä maksullinen ensiapupäivystys-

palvelu. Koronapandemia rajoitti yleisö- ja 

uhreilutapahumien järjestämistä, joka vai-

kutti ensiapupäivystyspalvelumyyntiin.  

 

Muita tulonhankintamuotoja olivat Jyväsky-

län kaupungin sosiaalitoimen kanssa sol-

mittu valmiussopimus, jäsenmaksutuotot 

sekä ystävänpäiväkonsertin (14.2.2020) 

lipputulot.  

 

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

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

 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta  
 
Jyväskylän osasto järjesti pienimuotoista ensiapukoulutusta yleisölle vuonna 2020. Jyväskylän 

osastossa on kaksi toimivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sekä Rautpoh-

jan ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

jäsenet  kätilö, ETK Minna Luoma, sairaan-

hoitaja, ETK Anne Paasonen, sairaanhoitaja 

Ritva Salomaa, terveydenhoitaja Eliisa Raa-

sakka ja Aarno  Vitikainen  kouluttivat ylei-

sölle  ensiapua vuonna 2020 ensiapukurs-

seilla, Lastentapaturmat -koulutuksissa 

sekä muissa ensiapukoulutuksissa.

TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2020 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

18.-19.1.2020 

 

Ensiapu 1 -kurssi, ETK Anne Paasonen 

 

1 18 

4.2.2020 Sydäniskurikoulutus, Aarno Vitikainen 1 15 

13.2.2020  Lasten tapaturmat, Ritva Salomaa 1 10 

17.2.2020   Lasten tapaturmat, Eliisa Raasakka  1 12 

5.3.2020  Sydäniskurikoulutus, Aarno Vitikainen  1 10 

8-15.2.2020 

 

Ensiapu 1-kurssi, ETK Minna Luoma  1 10 

 YHTEENSÄ  6 75 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 

 

Vuosi 2020 oli Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston ensiapuryhmällä kaikki-

nensa hyvin poikkeuksellinen. Koronapan-

demian saavuttaessa Suomen, ensiapu-

ryhmä joutui pysähtymään hetkeksi ja 

pohtimaan, miten ryhmä toimii näin äärim-

mäisessä tilanteessa. Suunnitteluja on 

hankaloittanut jatkuvasti muuttuva epide-

miatilanne ja sen mukanaan tuomat sään-

nöt ja rajoitukset. 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä oli 

vuonna 2020 oli yhteensä 11 harjoitusiltaa. 

Harjoitusiltojen keskeydyttyä keväällä het-

keksi, ensiapuryhmän johtoryhmä aloitti 

suunnittelemaan niin sanottua varajärjes-

telmää. Jo keväällä kokeiltiinkin ensimmäi-

siä ryhmäiltoja verkon välityksellä, Team-

sin välityksellä. Suunniteltuihin aiheisiin 

tehtiin muutoksia verkkoon sopivimmiksi. 

Vuoden aikana ainoastaan muutama ta-

paaminen pystyttiin järjestämään ”kasvo-

tusten” huomioiden turvavälit ja henkilö-

määriä koskevat rajoitukset.  

Ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 18  kap-

paletta eli vain kolmasosan verran edelli-

sestä vuodesta. Suurin osa päivystyksistä 

oli ulkoilmatapahtumissa. Peruttuja päivys-

tyksiä oli useita kymmeniä. Autettujen yh-

teismäärä päivystyksissä oli vuonna 2020 

yhteensä 123. Ilonpilkahduksena tuli kui-

tenkin loppuvuodesta tieto, että seuraa-

vana kesänä saattaa tapahtumatuotanto 

taas käynnistyä ja ensiapuryhmä sai jo 

alustavia kyselyjä ja tarjouspyyntöjä en-

siapupäivystyksistä. 

Ensiapuryhmän osaamisesta ja toimintaky-

vystä saatiin tuntuman kesällä 2020 tapah-

tuneen Palokan senioritalon tulipalon 

(10.7.2020) avustustyössä. Ensiapuryhmä 

selvisi yhdessä muiden viranomaisten 

kanssa tilanteessa erinomaisin arvosanoin. 

Tämä, jos mikä näyttää sen, miksi ensiapu-

ryhmä harjoittelee ja kouluttaa ryhmäläisi-

ään. Onnettomuuden jälkeen ensiapu-

ryhmä on kokoontunut mm. ensihoidon 

ammattilaisten kanssa saman pöydän ää-

relle kehittämään ja vahvistamaan yhteis-

työtä yhä enemmän jatkossakin. 

Ensiapuryhmäläisten määrä on vaihdellut 

vuoden aikana 20-40 henkilön välillä. Aktii-

visia ensiapupäivystäjiä on noin 12 henki-

löä. Valitettavasti haasteellinen tilanne on 

                            Sami Luoma-aho  
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vaikuttanut myös uusien ryhmäläisten han-

kintaan sekä nykyisten koulutukseen. Lä-

hes kaikki suunnitellut koulutukset ja har-

joitusleirit jouduttiin perumaan vuoden 

2020 aikana. 

Koska ensiapuryhmän tulot perustuvat lä-

hinnä ainoastaan tehtyihin päivystyksiin, 

taloustilanne hankaloitui vuonna 2020 en-

tisestään. Positiivisena tietona ensiapu-

ryhmä sai ilmoituksen Suomen Punaisen 

Ristin osastojen toimintaryhmien ja val-

miuden vahvistamiseksi toteutetusta pilot-

tihankkeesta. Hankkeen päämääränä oli 

vahvistaa Suomen Punaisen Ristin toimin-

talinjauksen asettamia tavoitteita vapaa-

ehtoistoiminnan tukemiseksi ja paikallisen 

valmiuden parantamiseksi. Ensiapuryh-

mällä oli mahdollisuus hakea sekä materi-

aalitukea että koulutustukea Suomen Pu-

naisen Ristin Länsi-Suomen piiriltä. En-

siapuryhmä teki molempiin hakemukset ja 

ne hyväksyttiin sellaisenaan. Tämä myön-

teinen päätös oli todella tärkeä osastolle. 

 

Saatu materiaalituki: 

• 4 kappaletta housuja  

• 12 kappaletta soft shell -takkeja  

• 1 kappale iso ensivastereppu  

 

Saatu koulutustuki:  

• 2 kappaletta EA 3 -kurssi  

• 5 kappaletta  EA 3 kertauskurssi,  

• 5 kappaletta ensivastekurssi  

• 2 kappaletta ryhmänjohtajakurssi  

• 10 kappaletta harjoituskurssi 

• 10 kappaletta henkinen tuki -koulu-

tus 

• 3 kappaletta johtoryhmäkoulutus 

 

Ryhmäläisille työstetty aktiivisuusseuranta 

otettiin käyttöön. Tarkoituksena on kartoit-

taa paremmin ryhmäläisten aktiivisuutta 

mm. ensiapupäivystyksiin, ryhmäiltojen 

osallistumiseen, koulutuksiin ja kursseille 

osallistumisesta. Aktiivisuus huomioidaan 

jatkossa esimerkiksi ensiapuryhmäläisten 

kurssi- ja koulutusmaksujen yhteydessä. 

Vuoden 2020 erityinen tilanne toki huomi-

oidaan aktiivisuuden seurannassa. 

Uuden päivystyspalveluauton hankintaa ja 

siihen liittyviä rahoituskuvioita on edelleen 

selvitetty, mutta vaikean tilanteen vuoksi 

asian selvittelyä jatketaan edelleen vuonna 

2021. Tavoitteena on löytää rahoitukseen 

mukaan uusia yhteistyötahoja. 

Loppuvuodesta ensiapuryhmän johto-

ryhmä aloitti valmistelut tulevaa vuotta 

koskien ja huomioiden edelleen jatkuvan 

erityistilanteen koronan suhteen. Suunnit-

teluissa on pyritty nyt etupainotteisesti 

huomioimaan tulevat haasteet. 

 

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmän vah-

vuus oli alkuvuodesta 10 henkilöä. Naisia 4 

ja miehiä 6. Päivystysoikeus vuonna 2020 

oli 9 henkilöllä. Ensiauttajia ryhmässä on 3 

henkilöä. Ryhmän koko pieneni kesällä 

2020 yhden valitettavan kuolemantapauk-

sen ja loppuvuonna eläköitymisen seurauk-

sena. Nyt naisia on mukana 2. 

 

Ryhmällä oli harjoituskertoja kuusi johtuen 

työnatajan kokoontumisrajoituksista. Li-

säksi ensiapryhmä järjesti työnantajan toi-

veesta muutaman sydäniskuri kertauksen. 

Ensiapuryhmä toteutti näitä myös alueen 

yhteistyökumppaneille mm. ISS palvelut. 

Ensiapuryhmä osallistui yhden päivän ajan 

myös vuosittaiseen työsuojelun teemapäi-

vään, jossa se esitteli ryhmän toimintaa ja 

halukkaat pääsivät kokeilemaan taitojaan 

mm. elvytyksessä ja tajuttoman en-

siavussa. Tämä oli vuonna 2020 pienimuo-

toinen tapahtuma. 

 

Ryhmä ei osallistunut vuonna 2020 yhteen-

kään hälytystehtävään. Omia päivystyksiä 

oli kaksi ja lisäksi yksi päivystäjä oli Suo-

men Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

ensiapuryhmän mukana yhdessä tapahtu-

massa. 

 

Rautpohjan ensiapuryhmän ryhmänjohta-

jana vuonna 2020 toimi Tapani Koikkalai-

nen.  
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3.2 Keräystoiminta  
 

 
 

Toimintavuoden päätapahtumia keräystoi-

minnassa olivat Palokan Ilona-korttelin tu-

lipalon uhrien hyväksi tehty tavarakeräys 

(heinä-elokuu), Nälkäpäivä -keräys Suo-

men Punaisen Ristin katasrofirahastoon 

(24.- 26.9.2020), Nenäpäivä-keräys kehi-

tysmaiden lapsille (13.11.2020) ja Hyvä 

Joulumieli -keräys kotimaan vähävaraisille 

lapsiperheille (19.11.-24.12.2020). 

 

Ilona-korttelista evakuoiduille kerättiin 

heinä-elokussa matkapuhelimien latureita, 

vaatteita ja huonekaluja. Asia sai paljon 

julkisuutta ja lahjoituksia tuli runsaasti, 

esimerkiksi lähes 500 puhelinlaturia. 

 

Nälkäpäivä -keräys (24.- 26.9.2020) 

Nälkäpäivä-keräys järjesetettiin yhteis-

työssä Kuokkalan ja Palokan osastojen 

kanssa ja keräystuloskin on yhteinen. Ke-

räykseen vaikutti suuresti se, että samaan 

aikaan Covid19-pandemian toinen aalto ai-

heutti Suomessa monia toimintarajoituk-

sia. Sen vuoksi lipaskerääjiä oli tavallista 

vähemmän ja lahjoittajat olivat varovai-

sempia lähestymään kerääjää. Lipaske-

räykseen kauppakeskuksissa ei juurikaan 

saatu lupia. Niinpä keräystuloksessa jäätiin 

edellisiä vuosia huonompaan tasoon. Ke-

räystulos oli 10 417,60 euroa (vuonna 

2019 yhteenä 23 875,81 euroa). Se muo-

dostui lipaskeräyksestä, myyntituotosta 

bruttona 2 620 euroa ja nettona 1 625,55 

euroa (vuonna 2019 3 045,60 euroa) sekä 

passiivisten lippaiden tuotosta kauppojen 

kassoilla 1 090 euroa ja koulukeräyksestä 

3 238,59 euroa (vuonna 2019 5 143,29 eu-

roa), jossa oli mukana 14 koulua. Keräystä 

toteutettiin myös sähköisillä maksutavoilla, 

jotka eivät näy osaston keräystuloksessa. 

 

Nenäpäivä (13.11.2020)  

Nenäpäivän lipaskeräykseen osallistui 10 

henkeä eri järjestöistä (SPR, Plan ja Uni-

cef). Koronaepidemian takia tempaukseen 

ei sisältynyt myyntiä eikä muita tilaisuuk-

sia, ja kerääminen oli tehtävä suurelta osin 

ulkotiloissa. Lipaskeräyksen tuotto oli 1 

178,83 euroa (vuonna 2019 yhteensä 1 

347,79 euroa). 

 

Hyvä Joulumieli -keräys (19.11.-

24.12.2020) 

Hyvä Joulumieli -keräys toteutettiin myös 

lipaskeräyksenä ilman suuria tempauksia 

ja kauppakeskusten ulkopuolella. Keräyk-

sen tuotto 3 222,77 euroa, joka on lähivuo-

sien paras paikallinen tulos. Koko Suomen 

tulos ylitti tavoitteen. Keräystuotosta ja 

jaetiin Jyväskylässä 240 kappaletta 50,00 

                              Marko Tervo  
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euron arvoisia lahjakortteja vähävaraisille 

lapsiperheille. 

 

Keräystoiminnan yhteydenpitokanavana oli 

Oma Punainen Risti -järjestelmän ryhmä 

Jyväskylän osaston keräystoiminnan va-

paaehtoiset, jossa oli 16 jäsentä. 

 

Keräysjohtajana toimi Olli Lehtonen. 

 

KAAVIO 2: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2020 

 

 
 

 

 

 

 
 

3
2
1
7
4
,8

3

2
6
8
1
2
,0

0

3
1
8
6
2
,4

6

2
3
7
5
0
,0

0

1
9
1
7
5
,2

7 2
1
8
6
4
,2

5

1
3
5
2
0
,2

8

1
6
8
2
6
,6

9

3
0
2
9
5
,6

3

2
7
6
1
9
,2

1

4
0
8
6
4
,5

1

2
4
6
8
8
,3

0

2
4
0
6
4
,6

4

1
7
2
4
5
,6

3

2
3

8
7
5
,8

1

1
0

4
1
7
,6

0

1
0
3
8
0
,2

0

1
2
1
9
0
,3

5

1
0
6
8
3
,1

4

1
8
8
,3

1

4
7
9
,7

5

4
8
7
,7

2

6
7
1
,0

0

4
4
2
,9

0

1
8
6
1
,4

5

2
4
5
4
,0

4

3
2
2
2
,7

7

7
6
3
,1

3 2
4
3
8
,6

9

7
4
5
,0

0

7
2
6
,5

1

1
1
7
8
,8

3

0,00

5000,00

10000,00

15000,00

20000,00

25000,00

30000,00

35000,00

40000,00

45000,00

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

E
U

R
O

A

VUOSI

Nälkäpäivä -keräys
(Punaisen Ristin
katastrofirahastoon)

Muut Punaisen Ristin
katastrofirahaston
äkilliset keräykset
(Japani 2011, Filippiinit
2013, Nepal 2015,
Perheet paossa 2016,
Pysäytä nälkä 2017)

Muut Punaisen Ristin
katastrofirahaston
äkilliset keräykset
(Syyria 2013)



 

27 

 

3.3 Monikulttuurinen toiminta  
 

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton monikulttuurisen toiminnan vapaaeh-

toiset ovat järjestäneen maahanmuuttaja-

naisten kerhoa Suomen Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piirin ylläpitämässä Salmi-

rannan vastaanottokeskuksen saunatilassa 

torstaisin kello 18-20.00. (1 krt myös ti ja 

pe). Ajatuksena oli tarjota naisille kerran 

viikossa "omaa aikaa" ilman lapsia. Vauva- 

ja taaperoikäiset ovat päässeet mukaan äi-

tien kanssa. Mukaan on kuitenkin otettu 

myös lapsia, koska muutoin kaikki haluk-

kaat äidit eivät olisi tulleet kerhoon. Ker-

hossa on leivottu (mm. laskiaispullia, suo-

laista piirakkaa), harjoiteltu ompelua Kuok-

kalan yhtenäiskoululta saadulla ompeluko-

neella; juteltu ja juotu teetä. 

Koronarajoitusten takia kerhon viimeinen 

kokoontuminen oli 5.3., mutta 25.6. ko-

koonnuttiin Salmirannan pihassa seuruste-

lemaan ja nauttimaan teetä. Elokuun lo-

pussa järjestettiin naisille retki Könkkö-

lään, jossa tehtiin yhdessä salaattia, ruo-

kailitiin, käveltiin luontopolulla ja saunot-

tiin. Retken rahoitukseen saatiin Hyväpäivä 

-avustus keskustoimistosta. Syyskuun lo-

pulla tehtiin marjaretki Vaajakoskelle. Mar-

jaretken jälkeen ei ole enää ollut yhteisiä 

kokoontumisia. 

 

Jyväskylän osaston kotoutumisen tuen yh-

teyshenkilönä toimi vuonna 2020 Virve Fri-

man-Tiihonen.  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

                Virve Friman-Tiihonen 



 

28 

 

3.4 Nuorisotoiminta  
 

Vuonna 2020 nuoret olivat jälleen mukana 

kaikessa osaston vapaaehtoistoiminnassa. 

Erillistä nuorten vapaaehtoisten ryhmää ei 

osastossa ole, mutta nuoret toimivat kai-

kissa osaston toimintamuodoissa. 

 

Osaston toiminnan painopisteeksi vuodelle 

2020 oli valittu “Lapset ja perheet”.  Alku-

vuonna suunniteltiin uutta toimintamuo-

toa, jossa tarjoiltaisiin aamupalaa osaston 

tiloissa. Aamupalahetki olisi ollut avoin kai-

kille perheistä ja lapsista vanhuksiin, ja se 

tukisi niin paikallista hyvinvointia kuin toi-

minnan näkyvyyttä. Koronaviruksen vuoksi 

aamupalakokeilua ei kuitenkaan aloitettu. 

Osaston painopiste ”Lapset ja perheet” ei 

ymmärrettävästi näkynyt toiminnassa ko-

vin vahvasti vuonna 2020, kun resurssit 

käytettiin muualla.  

Yhteistyö kaupungin muiden nuoriin keskit-

tyvien organisaatioiden kanssa on toimi-

vaa, ja osaston edustajia osallistuikin usei-

siin keskusteluihin muiden toimijoiden 

kanssa vuoden 2020 aikana. 

 

Kaksi osaston nuorta on ollut vuoden 2020 

ajan mukana Länsi-Suomen piirin nuoriso-

toimikunnassa, ja yksi valtakunnallisessa 

nuorisotoimikunnassa. Toimikuntien kautta 

he ovat vaikuttaneet nuorten toimintaan 

piirin alueella ja valtakunnallisesti.  

 

Jyväskylän osaston kouluyhteistyön ja 

nuorisotoiminnan yhteyshenkilönä toimi 

vuona 2020 Noora Aho. 
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3.5 Senioritoiminta  
  

 
 

Varttuneiden kerho tarjoaa osastossa se-

niorikansalaisille virikkeitä ja vapaaeh-

toista toimintaa. 

Normaalisti kerho kokoontuu kesää lu-

kuunottamatta kerran kuukaudessa kahvit-

telemaan ja kuuntelemaan/keskustele-

maan suunnitelusti päivän aiheesta. Kuu-

kausikoukoustenlisäksi kerholaiset osallis-

tuvat osaston tilaisuuksissa kahvitarjoilun 

järjestämiseen. 

Vuonna 2020 toiminta jäi koronapande-

mian vuoksi vähäiseksi. Kuukausikokouk-

sia oli vain kaksi, joissa  kummassakin oli  

yhteensä 20 osallistujaa. 

Maaliskuussa järjestettiin muotinäytös 

vaateliike YELLOWin kanssa. Osallistujia ti-

laisuudessa oli yhteensä 10. 

Kerholaiset osallistuivat perinteisesti Näl-

käpäivä -keräykseen (24.- 26.9.2020) 

noudattaen annettuja turvallisuusohjeita. 

Varttuneiden kerhon ohjaajana vuonna 

2020 toimi Ritva Salomaa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                 Päivi Polvi  
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3.6 Terveyspistetoiminta 
 

 
 
Suomen Punaisen Ristin Jyäskylän osaston 

Terveyspiste oli avoinna Jyväskylän osas-

ton tiloissa (Sammonkatu 4) vuona 2020 

yhteensä viisi kertaa. Lisäksi terveypisteen 

vapaaehtoiset jalkautuivat Jyväskylän Ka-

tulähetyksen Leiväntaloon (Sammonkatu 

5) kahdesti. 

 

Koronapandemian johosta maaliskuun jäl-

keen terveyspisteessä ei ole ollut toimintaa 

vuonna 2020. 

 

Tereyspisteessä asiakkaita oli yhteensä 

114 henkeä, verenpainemittauksia tehtiin  

 

110, verensokerin mittauksia tehtiin 80  ja 

keskusteluapua sai yhteensä kaksi kävijää.  

 

Terveyspiste järjesti lisäksi yhden ulkoilu-

tapahtuman 8.9.2020, jossa pelattiin piha-

pelejä, tutustuttiin luontopolkuun sekä teh-

tiin rastitehtäviä. Osallistujia tähän päivään 

oli yhteensä 28 ja terveyspisteen vapaaeh-

toisia oli paikalla seitsämän.  

 

Terveyden edistämisen yhteyshenkilönä 

vuonna 2020 toimi Ritva Salomaa.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Päivi Polvi  
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3.7 Valmiustoiminta 
 

 

 

Valmiustoiminnan tarkoituksena on turvata 

Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja on-

nettomuustilanteissa.  Vuosi 2020 oli erit-

täin merkittävä Jyväskylän osaston val-

miustoiminnalle.  Kotimaan avun tehtäviä 

oli keskimääräistä vähemmän, mutta useat 

niistä olivat huomattavasti tavallista isom-

pia. Jyväskylän osasto teki yhteistyötä eri 

viranomaistahojen kanssa ja tuki lähialu-

een muita osastoja valmius- ja kotimaan 

avun toiminnassa. 

 

Vuoden suurin avustusoperaatio oli Palo-

kassa 10.7.2020 syttyneen seniorikerros-

talojen tulipalon jälkeinen avustusoperaa-

tio. Suomessa oli voimassa poikkeusolot ja 

valmiuslaki 17.3.–15.6.2020 koronapande-

mian johdosta.   

 

Hallituksen kokouksessa 4/2020, 

13.5.2020 hyväksyttiin päivietty Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston valmiu-

den johtoryhmän kokoopano. 

 

Jyväskylän osaston valmiuden yhteyshen-

kilönä toimi vuonna 2020 Jouko Aho.  

 

 

 

Koronaviruksen aiheuttmat poikkeus-

olot 

Joulukuussa 2019 Kiinassa Wuhanin kau-

pungissa käynnistynyt koronaviruspande-

mia vaikutti myös Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston toimintaan. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus sai kokouksessaan 3/2020, 

11.3.2020 tilannepäivityksen ”Koronavi-

rustilanne (2019-nCoV) ja Suomen Punai-

sen Ristin valmius” valmiuden yhteyshen-

kilö Jouko Aholta ja tiedottaja Marko Ter-

volta.  

 

Maailman terveysjärjestö WHO julisti epi-

demian pandemiaksi 11.3.2020. Maalis-

kuussa arvioitiin, että Suomen terveyden-

huoltojärjestelmä tulee venymään äärira-

joilleen. Tasavallan presidentti totesi 

maassa vallisevan poikkeusolot. Suomen 

hallitus ilmoitti 16.3.2020 antavansa seu-

raavana päivänä eduskunnalle valimiuslain 

käyttöönottoasetuksen koronaviruspande-

mian hillitsemiseksi. Valmiuslaki oli voi-

massa 17.3.–15.6.2020 välisen ajan. Tä-

män seurauksena muun muassa julkisten 

kokoontumisten suurimpia sallittuja ihmis-

määriä rajoitettiin ja kouluissa siirryttiin 

                               Marko Tervo  
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etäopetukseen. Jyväskylän osaston toimin-

taryhmät keskeyttivät toimintansa, ter-

veyspiste sulki toimipisteensä ja osaston 

hallitus siirtyi etäkokouksiin. 

 

Jyväskylän osaston valmiutoiminnan va-

paaehtoisten toimintamahdollisuuksia kar-

toitettin mahdollisten viranomaisilta tule-

vien avunpyyntöjen varalta. Vuoden 2020 

aika ei koronapandemian liittyviä avun-

pyyntöjä tullut Jyväskylän osastolle.  

 

Hallituksen Teams -kokouksessa 4/2020, 

13.5.2020 valmiuden yhteyshenkilö Jouko 

Aho antoi poikkeusolojen tilannekatsauk-

sen osaston hallitukselle. 

 

Koronaepidemian ensimmäinen aalto rau-

hoitui kesäksi, mutta syksyllä 2020 joudut-

tiin uudestaan kiristämään viranomais-

määräyksiä mm. julkisten kokoontumisten 

osalta.  

 

Hälytystilanteet 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-

pepa) hälytysryhmä. Vapaehtoiset hälytet-

tiin vuonna 2020 yhteensä 11 kadonneen 

henkilön etsintään, yhteen kadonneen hen-

kilön etsinnän muonitukseen ja kuuteen tu-

lipalon jälkeiseen ensihuoltotilanteeseen. 

Lisäksi osallistuttiin Jyskässä kahden nuo-

ren hengen vaatiineen moottoripyöräon-

nettomuuden uhreille järjestetyn muisto-

ajon turvaamiseen yhdessä Kriisikeskus 

Mobilen kanssa.   

 

Palokan seniorikerrostaloissa 10.7.2020 

kello 21.29 syttynyt tulipalo johti yhteen 

Jyväskylän osaston hisorian suurimpaan 

avustusoperaatioon, kun 168 ihmistä eva-

kuoitiin kodeistaan. Paikalle hälytettiin 16 

osaston ensiapu-, ensihuolto-, kotimaana 

avun ja etsintäryhmän vapaaehtoista. Tuli-

palon poikkeavan luoteen vuoksi Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaa-

ehtoiset osallistuivat kerrostalojen evaku-

ointiin niiden ollessa tulessa ja sammutus-

töiden ollessa käynnissä. Poikkeavaksi ti-

lanteen teki myös se, että paloesimies 

osoitti Keski-Suomen pelastuslaitoksen en-

sihoitoyksikköjä avustamaan Jyväskylän 

osaston vapaaehtoisia evakuoinnissa. Eva-

kuointiin osallistui myös poliisi avaten 

yleisavaimella asuntoja, jonka jälkeen po-

liisit, ensihoitajat ja vapaaehtoiset menivät 

asuntoihin tarkistamaan niitä. Evakuoitavia 

avustettiin rappusissa ja osa jopa kannet-

tiin kerrostalon viidennestä kerroksesta 

ulos. Osa tiloista oli savuisia.  

 

Evakuoidut siirrettin Palokan yhteinäiskou-

lulle. Senioritalossa toimi myös palvelukoti, 

jossa oli hoidettavina myös täysin vuode-

potilaita. Palvelkodin henkilökunta evakuoi 

vuodepotilaat sairaalasängyissä ulos palve-

lukodista. Evakuoinnin jälkeen huomattiin, 

että vuodepotilaiden vuoteista löytyi pala-

nutta pikeä ja muutamalla oli pieniä palo-

vammoja iholla. Nämä saivat ensiapua en-

siapuryhmäläisiltä. Ensiapua sai yhteensä 

neljä ihmistä. Hoitajat tarkistivat vuodepo-

tilaiden ihot kun palovammojen luonne sel-

visi. Yksikään palovammoja saaneista ei 

tarvinnut sairaalahoitoa. 

 

Palvelukodin asukkaat sijoitetiin muihin eri 

puolilla kaupunkia sijaitseviin yksiköihin. 

Näissä kuljetuksissa käytettiin puolustus-

voimien virka-apuyksikön kahta ambulans-

sia sekä Jyväskylän osaston päivystyspal-

veluautoa ensihoitoyksikön EKS 841:n en-

sihoitajien ohjeistamana. Länsi-Suomen 

piiri tilasi yhden kuorma-auton sairaalasän-

kyjen siirtoa varten yksityiseltä yritykseltä. 

Puolustusvoimilta tuli toinen kuorma-auto 

kuljetuksiin.  Yhdessä päivystyspalveluau-

tolla tai ambulanssilla toteutetussa kulje-

tuksessa voitiin kuljettaa yksi paaripotilas 

ja yksi istuva potilas. Puolustusvoimien 

virka-apuyksikön ambulansseihin tuli mu-

kaan yksi ensiapuryhmäläinen.  

 

Evakuointikeskus suljettiin, kun viimeiset 

palvelukodin asukkaat saatiin ambulans-

seihin sekä päivystyspalveluautoihin ja kul-

jetus Vaajakoskelle alkoi.   

 

Seuraavana päivänä osaston tiedottajalle 

tuli muutama puhelu, jossa omaiset etsivät 

läheisiään. Nämä puhelut ohjattiin eteen-

päin mm. sosiaalipäivystykseen. Yhdestä 

hoitokodista tuli myös tarjous hoitopai-

koista. Tässä vaiheessa osattiin jo kertoa, 
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että yritys oli jo löytänyt kaikille asukkail-

leen jo jatkohoitopaikat.  

 

Kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho 

teki ensimmäiset kotimaan avun päätök-

set, kun evakuoiduille hankittiin vaatteita 

ja hygieniatarvikkeita. Hotelleissa majoit-

tuville maksettiin ruokailut hotelleissa. Sa-

mana päivänä Jouko Aho teki päätöksen, 

jonka mukaan osasto keräsi tietoja ihmis-

ten lahjoituksista ja välitti tiedot näistä 

avun tarvitsijoille. Rahalahjoitukset ohjat-

tiin katastrofirahastoon. Asiasta tiedotettiin 

tiedotusvälineille lähetetyssä tiedotteessa. 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

teki yhteensä 10 974,14 euron edestä han-

kintoja Suomen Punaisen Ristin katastrofi-

rahastosta, joista avun saajien osuus oli 10 

422,28 euroa ja vapaaehtoisten matka- ja 

muonituskuluihin käytettiin 551,86 euroa.  

 

Viikonloppuna päivystettiin hotelleilla, 

joissa asukkaita majoittui. Jyväskylän kau-

punkiseurakunta tarjoutui auttamaan ja 

seurakunta ottikin vastuulleen mm. kes-

kusta-alueen hotelleihin evakuoitujen 

tuen.  

  

Keskiviikkona 15.7.2020 ensimmäiset 

asukkaat pääsivät puolen tunnin ajan käy-

mään asunnoissaan yhdessä taloyhtiössä. 

Järjestelyistä vastasivat taloyhtiö ja isän-

nöintitoimisto. Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston vapaaehtoiset osallistui-

vat järjestelyihin mm. saattaen asukkaita 

asuntoihin sekä tomien siellä asukkaiden 

apuna ja tukena.  Eri asunto-osakeyhti-

öissä ja vuokrataloissa käynnit jatkuivat 

15.7.2020, 28.7.2020,  5.8.2020, 

10.8.2020, 11.8.2020, 12.8.2020 ja 

13.8.2020. Myös muita Vapaaehtoisen pe-

lastuspalvelun hälytysryhmiä osallistui 

myös näiden käyntien turvaamiseen (Jy-

väskylän Latu ry, Sisä-Suomen etsintä). 

 

Vapaaehtoisille järjestettiin kaksi jälkipuin-

tia keskiviikkona 15.7.2020. Paikalla oli 

Suomen Punaisen Ristin psykologien val-

miusryhmän johtaja Atte Varis, kaksi psy-

kologien valmiusryhmän työntekijää, komi-

sario Jari Lindholm Sisä-Suomen poliisilai-

tokselta, järjestöpäällikkö Jooel Niittynen 

Länsi-Suomen piiristä, Vapepa-johtaja 

Heikki Maukonen sekä valmiuspäällikkö Aki 

Valonen Länsi-Suomen piiristä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piiri, keskustoimisto ja Sosiaali- ja terveys-

ministeriö (STM)  seurasi avustusoperaa-

tion etenemistä Jyväskylässä.  

 

Jyväskylän kaupunki järjesti 9.9.2020 ”Pa-

lokan tulipalon kokemusten huomioiminen 

jatkoa varten valmiussuunnitelmissa” -ti-

laisuuden ja kaupunginjohtaja Timo Koi-

visto kutsui avustusoperaatioon osallistu-

neet vapaaehtoiset kaupungintalolla järjes-

tettyyn kahvitilaisuuteen.  

 

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) 

päätti 15.1.2020 käynnistää  turvallisuus-

tutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tut-

kinnan Jyväskylässä 10.7.2020 sytty-

neestä senioritalon tulipalosta.  Osaston 

varpuheenjohtaja, valmiuden ja kotimaan 

avun yhteyshenkilö Jouko Aho antoi 

25.10.2020 päivätyn raportin Onnetto-

muustutkintakeskukselle (OTKES) Palokan 

senioritalojen tulipalon onnettomuusyön 

(10.-11.7.202) jälkeisistä avustustoimista 

osana käynnistettyä onnetomuustutkintaa.   
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Suolahden kerrostalon syyskuisessa tulipa-

lossa (17.9.2020) Jyväskylän osasto lähti 

tukemaan paikallista osastoa evakuoin-

nissa ja muissa siihen liittyvissä toimissa. 

Marraskuisessa Muuramen kerrostalopa-

lossa (3.11.2020) ensihuoltoryhmä hoiti 

kotimaan avun tehtävät yhteistyössä Muu-

ramen osaston kanssa. Jyväskylän osasto 

hätämajoitti yösijaa tarvitsevat hotelliin, 

sillä Jyväskylän osaston resurssit olivat ti-

lanteessa isommat ja osastolta löytyi jo 

valmiiksi laskutussopimukset hotelleihin.  

 

Kriisikeskus Mobile pyysi ensi kertaa Jyväs-

kylän osaston vapaaehtoisia mukaan hen-

kisen tuen tehtävälle. Vapaaehtoiset osal-

listuivat  paikallisten nuorten järjestämään 

Jyskän moottoripyöräkolarin uhrien muis-

toajoon (21.11.2020), jossa ensihuolto-

ryhmä ja ensiapuryhmä tukivat Kriisikes-

kus Mobilea henkisen tuen järjestämisessä 

tapahtumaassa. 

 

Vaajakosken jouluaattoisessa tulipalossa 

(24.2.2020) evakuontiin hälytettiin suuri  

joukko vapaaehtoisia, mutta suurin osa 

asukkaista sai yösijan läheistensä luota. 

Näin ollen sekä autettujen että tilanteessa 

olleiden vapaaehtoisten määrä jäi kol-

meen. 

 

Evakuointiyksikkö  Keski-Suomeen 

Suomen Punaisen Ristin Kalkun logistiikka-

keskus varusti Keski-Suomen alueelle eva-

kuointiyksikkön. Yksikköä ylläpitää Suo-

men Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri. 

Ensimmäinen EEC (Emergency Evacuation 

Center) -yksikkö sijoitettiin Keski-Suomen 

maakuntaan yhteistyössä Keski-Suomen 

pelastuslaitoksen kanssa. Jyväskylän osas-

ton vapaaehtoisia osallistui yksikön käyt-

töönottokoulutukseen. Myöhemmin on tar-

koitus kouluttaa lisää osaston vapaaehtoi-

sia yksikön käyttöön.  

 

Ensihuoltoryhmä 

Jyväskylän osaston merkittävin ponnistus 

tänä vuonna oli Palokan seniorikerrosta-

loen tulipaloon liittyvät avustustoimet 

(10.7.2020).  

 

Asukkaiden päästessä lopulta hiukan pi-

dempiaikaisiin väliaikaisasuntoihin ensi-

huoltoryhmä kuljetti heille tarvittavia huo-

nekaluja, joita lahjoitusrekisteriin oli ke-

rätty. Lahjoitusrekisteriä ylläpidettiin siis 

useampi kuukausi, sillä osa asukkaista ehti 

olla useammassakin väliaikaismajoituk-

sessa ennen kuin vihdoin pysyvämpi rat-

kaisu löytyi. Isossa roolissa koko tehtävän 

ajan oli käytännön auttamisen lisäksi myös 

asukkaiden informointi ja ohjaaminen sekä 

henkinen tuki.  

 

Ensihuoltoryhmä osallistui edellä mainittui-

hin isompiin hälytyksiin osana osaston aut-

tamisvalmiutta. Ryhmän tehtäviin kuului 

muutkin kotimaan avun hälytykset ja yksi 

etsintämuonitus. Ryhmäläiset ovat myös 

osallistuneet keräyksiin yhdessä osaston 

muiden vapaaehtoisten kanssa. Ryhmä ei 

ole kokoontunut korona-aikana. 

 

Keräysvalmius  

Vuonna 2021 kerättiin matkapuhelimia ja 

matkapuhelimien latureita Palokan seniori-

kerrostalojen tulipalon (10.7.2020) joh-

dosta evakuoiduille. Lisäksi Jyväskylän 

osasto keräsi tietoja tavara-, vaate- ja as-

tialahjoituksista evakuoiduille. Kun osas-

tolta tultiin pyytämään apua, etsittiin muo-

dostetusta lahjoitusrekisteristä tieto lahjoi-

tuksista ja tämän jälkeen lahjoitus ja avun 

tarvitsija yhdistettiin. 

 

Valtakunnallisia äkillisiä lipaskeräyksiä ei 

vuonna 2020 käynnistetty.   

 

Tiedotusvalmius 

Jyäskylän osasto tiedotti koronapandemian 

johdosta keväällä osaston eri SOME-kana-

vissa jakaen mm. keskustoimiston,  Tervy-

den ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) sekä 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamia 

julkaisuja liittyen koronapandemian eh-

käisyyn ja siitä selviämiseen.  
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Palokan seniorikerrostaloissa 10.7.2020 

syttyneen tulipalon avutusoperaatio kiin-

nosti eri tiedotusvälineitä paikallisesti ja 

valtakunnallisesti. Osasto jakoi kaikissa so-

siaalisen median eri kanavissa (Facebook, 

Instagram ja Twitter) sekä osaston Inter-

net -kotisivuilla päivityksiä ja uutisia avus-

tusoperaation etenemisestä. Tiedotusväli-

neille ja yhteistyökumppanille lähettiin tie-

doteita. Operaation edetessä eri julkaisut 

lisäsivät tykkäyksiä ja julkaisujen jakoja 

merkittävästi.  Osaston toiminta sai mer-

kittävää näkyvyyttä lehdissä, radiossa ja 

TV:ssä. Tiedotuksessa noudatettiin Suo-

men Punaisen Ristin valtakunnallisia oh-

jeita tiedottamisesta onnetomuustilan-

teissa.    

 

TAULUKKO 3: Hälytystilanteet 2020 (mm. ensiapu-, ensihuolto- ja etsintähälytykset)  

Päivä-

määrä Hälytystilanne  

Paikalla 

osas-

tosta 
Autettuja 

yhteensä 

22.3.2020 Kadonneen henkilön etsintä Jyväskylä 6 1 

17.4.2020 Kadonneen henkilön etsintä Jyväskylä 8 1 

17.4.2020 

Kadonneen henkilön etsintä 

(muonitus)  Jyväskylä  1 1 

 24.4.2020 Omakotitalon tulipalo Hankasalmi 2 5 

 23.5.2020 Rivitalon tulipalo Jyväskylä  2 5 

29.6.2020 Kadonneen henkilön etsintä Multia 3 1 

2.7.2020 Kadonneen henkilön etsintä Keuruu 7 1 

10.7.2020 Evakuointi 

Palokka,  

Jyväskylä 16 168 

20.7.2020 Kadonneen henkilön etsintä Petäjävesi 4 1 

10.8.2020 Kadonneen henkilön etsintä Petäjävesi 5 1 

19.8.2020 Kadonneen henkilön etsintä 

Lievestuore,  

Laukaa 4 1 

20.8.2020 Kadonneen henkilön etsintä Muurame 7 1 

13.9.2020 Kadonneen henkilön etsintä Pihtipudas 3 1 

17.9.2020 Kerrostalon tulipalo Suolahti, Äänekoski 6        -    (1 

27.9.2020 Kadonneen henkilön etsintä Petäjävesi 4 1 

28.9.2020 Kadonneen henkilön etsintä Petäjävesi 4 1 

3.11.2020 Kerrostalon tulipalo Muurame 3 9 

13.11.2020 Luhtitalon tulipalo Jyväskylä 2 3 

21.11.2020 Henkisen tuen tehtävä Jyskä, Jyväskylä 9 5 

24.12.2020 Luhtitalon tulipalo Jyväskylä 3 3 

 YHTEENSÄ  99 210 
(1  Suomen Punaisen Ristin Suolahden osasto tilastoi tulipalossa (17.9.2020) autetut  
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3.8 Ystävätoiminta 
 

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ystävätoimintaa ohjattiin myös vuonna 

2020 palkatun toiminnanohjaajan toi-

mesta.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12. 

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 210 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, puhelinys-

tävinä, ystäväperheinä, kertaluontoisessa 

asiointiavussa, kerhojen ohjaajina sekä 

tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtä-

vissä. Vuoden lopussa osastossa oli kaikki-

aan 78 ystäväparia. Uusia ystäväpareja yh-

distettiin vuoden aikana 23 ja puhelinystä-

viä yhdistettiin 11.  

 

Vapaaehtoinen asiointiapu 

Kertaluontoisesti toimivassa vapaaehtoi-

sessa asiointiavussa jatkettiin yhteistyötä 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimin-

nan palveluiden eli Vaparin kanssa. Ystävä-

välittäjä päivysti vapaaehtoisen asioin-

tiavun puhelinta maanantaisin ja tiistaisin 

samaan aikaan ystävävälityksen päivystys-

ajan kanssa.  

 

Vapaaehtoisessa asiointiavussa jatkettiin 

Secapp-mobiilisovelluksen käyttöä, jonka 

kautta asiointiapupyynnöt välittyvät va-

paaehtoisille. Noin puolet vapaaehtoisista 

ovat mukana mobiilisovelluksen käytössä 

ja muihin vaapaaehtoisiin ollaan yhtey-

dessä puhelimitse. 

 

Yhteistyössä Vaparin kanssa järjestettiin 

asiointiavun kevättapaaminen Teamsissa.  

 

Nuorten ystäväryhmä 

Ystävätoiminnan ryhmä Jyväskylään lähiai-

koina muuttaneille nuorille aikuisille aloitti 

toimintansa uusin voimin marraskuussa.  

 

Ryhmän toiminnan tarkoituksena on tutus-

tua Jyväskylään ja saada ryhmästä 

uusia ystäviä. Ryhmä on suunnattu Jyväs-

kylään muuttaneille nuorille aikuisille. Ryh-

män toiminnassa oli mukana 24 ryhmä-

läistä ja 5 ohjaajaa. Ryhmä kokoontui 

muutaman kerran pienryhmissä, mutta 

pääosin tapaamiset olivatt Discordissa. 

 

Ystäväpiiri 

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteis-

työssä aloitettu Ystäväpiiri-ryhmä kokoon-

tui edelleen satunnaisesti. Ryhmään kuu-

luu 5 henkilöä ja 2 ohjaajaa.  

 

                                  Päivi Polvi   



 

37 

 

Kokeneet Konkarit 

Konkarit kokoontuvat tammi-helmikuussa 

sekä syyskuussa (terveyspisteen tapah-

tuma) ja joulukuussa jouluglögille ja kuun-

telemaan kuorolaulua Vanhan Toivolan pi-

hassa. 

 

Kulttuuri- ja lukupiiri 

Ystävätoiminnan uusi toimintaryhmä aloitti 

toimintansa tammikuussa, mutta he ehti-

vät kokoontua vain 2 kertaa ennen ko-

ronarajoitusten alkamista.  

Runopiiri  

Runopiiri on tarkoitettu runouden ystäville. 

Piirissä luetaan sekä omia että muiden kir-

joittamia tekstejä. Luetun perusteella kes-

kustellaan sekä teksteistä että luetusta ru-

nosta. Runopiiri on kaikille avoin ja ilmoitus 

siitä on Keskisuomalaisessa "Menot” -pals-

talla. Runopiiri kokoontui maalikuun alkuun 

asti, mutta toiminta oli tauolla loppuvuo-

den. Runopiirin ohjaajana toimi Daisy Ho-

lopainen. 

 

Nuorten omaishoitajien ryhmä 

Nuorten omaishoitajien ryhmä kokoontui 

2-4 viikon välein Sammonkadulla. Ko-

ronarajoitusten vuoksi ryhmä siirsi kokoon-

tumiset ulos, mutta jatkoivat kokoontumi-

sia koko vuoden. Ryhmässä oli 7 osallistu-

jaa ja ryhmää ohjasi Suvi Hokkanen. 

 

Ystäväillat 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille järjestettiin  tammi- ja helmi-

kuussa  ystäväillat. Ystäväillat olivat loppu-

vuoden tauolla. Vapaaehtoiset toiveesta 

ystäväillat ovat vertaistuki-iltoja, joissa ys-

tävätoiminnassa vapaaehtoisina toimiville 

tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun, 

mutta myös tietoa, joka tukee heidän va-

paaehtoisena toimimistaan.  

 

Ystävätoiminnan koulutukset 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

kolme ystävätoiminnan perus- ja jatko-

kurssia yhteistyössä Länsi-Suomen piirin 

kanssa. Ystäväkursseille osallistui kaikki-

aan 49 henkilöä.  

 

Vuoden aikana toiminnanohjaaja haastat-

teli ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 

24 vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan 

osaston ystävätoimintaan. Kaksi maalis-

kuun ystäväkurssia oli juuri ennen ko-

ronarajoitusten alkua, joten sen vuoksi 

moni kurssilla ollut ei voinut lähteä mukaan 

toimintaan. 

 

Ystävänpäiväkonsertti 

14.2.2020 järjestettiin Ystävänpäiväkon-

sertti Taulumäen kirkossa. Konsertissa oli 

esiintyjinä laulaja Maria Lund, jota säesti 

Miikka Laihonen. 

 

Keskimaan Ilo auttaa-avustus 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto sai Kes-

kimaan Ilo auttaa-avustusta 1500,00 eu-

roa. Tällä avustuksella järjestettiin Joulu-

laulutervehdys-kiertueen Jyväskylässä. 

Kaikkiaan järjestettiin 22 joululauluterveh-

dystä ja mukana oli 44 esiintyjää. Esiinty-

jinä oli Harjun laulajat-kuoro, Vox Aurea-

kuoron kvartetteja sekä pieniä laulu- ja 

soittoryhmiä.  

Joululaulutervehdyksen sain noin 180 ih-

mistä. Esitykset, yhtä lukuun ottamatta, 

järjestettiin ulkona. Kaikissa esityksissä 

turvaväleihin kiinnitettiin erityistä huo-

miota. Yksi esitys oli kerrostalon rappukäy-

tävässä, koska kuulijalla ei ollut mahdolli-

suutta mennä ulos.   

Esityksissä kuulijoita oli 1-30 henkeä. Osa 

esityksistä oli yksityishenkilöiden ja osa 

palvelutalojen pihoissa. Palvelutaloissa 

yleisö oli palvelutalon aulassa ja ovet olivat 

auki ulos ja osa kuulijoista kuunteli lauluja 

parvekkeelta tai niin, että yleisö oli talon 

terassilla. Myös yksityishenkilölle osa esi-

tyksistä toteutettiin niin, että yleisö oli par-

vekkeella ja laulajat esiintyivät parvekkeen 

alla. 

Kiertue onnistui yli odotusten ja sillä oli 

monia positiivisia vaikutuksia. Joululaulu-

tervehdykset kokosivat yhteen taloyhtiön 

asukkaita ja ihmisillä oli laulujen lomassa 

mahdollisuus tavata naapureita ulkona tur-

vallisesti turvavälein. Joululaulut herättivät 

mukavia, mutta myös liikuttavia muistoja.  
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Esiintyjät olivat innossaan saadessaan 

mahdollisuuden laulaa joululauluja, koska 

esiintymiset sisätiloissa oli peruttu joulu-

kuulta, joten joulukonserttiesiintymisiä ei 

ollut. 

Monia ihania ja ikimuistoisia hetkiä koettiin 

esim. kun yleisö lauloi mukana tai kun par-

vekkeella oleva kuulija heitteli karkkeja 

laulajille. 

Parasta näissä tilaisuuksissa oli kuitenkin 

ihmisten kohtaaminen. 

 

Joululahjakassit 

Jyväskylän osasto jakoi joulukuussa 35 pii-

ristä saatua joululahjakassia (lahjoittaja ei 

halunnut nimeään julkisuuteen) sekä 14 

joululahjaa omaishoitoperheille. 

 

Lisäksi Jyväskylän osasto jakoi 15 joululah-

jakassia keskustoimistosta saadun avus-

tuksen turvin. 

 

Vaajakosken ystäväkerho 

Omailta järjestetiin 8.1.2020  Marja Rädyn 

luona. Ystäväkerho tarkisti vuoden 2020 

ohjelman. Mukana oli yhteensä 9 ystävää. 

Ulla Kyllönen soitti soitti Palvelutaloille ja 

sopi tapaamisajat. CCCCCCCCCCCCCCCCC 

 

Ystäväkerho järjesti 13.2.2020 Mainiotata-

lolla ”Lauluillan” . Musiikista vastasi haita-

risti Markku Leppänen. Maniotalolla laulet-

tiin yhdessä ja Markku esitti muutaman toi-

votun muusikkikappaleen. Musiikki oli niin 

mukaansatempaavaa, että parketilla näh-

tiin muutamia tanssiparejakin. Sali oli 

täynnä noin 40 asukasta, kuusi hoitajaa ja 

kuusi ystävää. 

 

Koronapandemia pakotti Vaajakosken ys-

täväkerhon tauottamaan toimintansa.  

Ulla Kyllönen soitti palvelutaloille ja kerrtoi, 

että  täytyy seurata tilannetta ja toimia sen 

mukaan. Hän postitti joulukortit palveluta-

loihin (Mainiokoti, Sampoharjun osasto, 

Sampoharjun vuokra-asunnot, Veteraani-

talo, Harjuhovi ja Harjukoti) ja kerroi 

myöskin, ettei Vaajakosken ystäväkerho 

ole heitä unohtanut vaan palaa asiaa heti 

kun se vain on mahdollista. CCCCCCCCC 

 

Muu toiminta  

Toiminnanohjaaja osallistui vapaaehtois-

toiminnan messuille, jotka järjestettiin 

16.1.2021 Jyväskylän pääkirjastossa. Va-

paaehtoistoiminnan messut ovat Jyväsky-

län Valikko-ryhmän tapahtuma, jossa jy-

väskyläläiset vapaaehtoistoimijat voivat 

esitellä toimintaansa. 

 

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla Sammonkadun pihassa, johon oli kut-

suttu kaikki Jyväskylän osaston vapaaeh-

toiset. Koronarajoitusten vuoksi puurojuhla 

järjestettiin kahdessa osassa. Puurojuh-

laan osallistui 30 henkilöä, joista 16 oli ys-

tävätoiminnan vapaaehtoisia. 

 

Tikkakosken alueen toiminta  

 

TAULUKKO 5: Tikkakosken alueen tominta 2020 

Päivä-

määrä 

Tapahtuma Paikalla 

osastosta 

Osallistujia  

30.1.2020 Kyläkahvila Esiintyjinä Retroruusut 8 37  
27.2.2020 Kyläkahvila. Keski-Suomen Muistiyh-

distys + bingo 

4 15 

17.9.2020 Kyläkahvila. Liikunnan vaikutus toi-

mintakyvyn ylläpitoon, Anne Pälve ja 

Sami Mustonen 

5 18 

10.12.2020 Laulutervehdykset neljässä eri pai-

kassa Tikkakoskella 

6 40 

 YHTEENSÄ 23 110 
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4  Talous 
 

Tilinpäätös vuodelta 2020 osoittaa -2 897,93 euroa alijäämää (vuoden 2019 lopussa + 

1048,83 euroa ylijäämää).  

 

KAAVIO 3: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilikausien tulokset 2020-2011 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä  
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