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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020 

 

 

 
1. YLEISKATSAUS VUODEN 2020 TOIMINTAAN 

 

Punaisen Ristin Palokan osasto on alueellisesti toimiva, valmiina auttamaan oleva osasto.  

 

Maaliskuussa 2020 levinneen korona-epidemia vuoksi on osaston Ystävätoiminta loppunut 

lähes kokonaan. Kuukausittaiset toiminnan suunnittelutapaamiset ja vierailut osaston 

alueiden palveluyksiköissä on peruttu. 

 

 

2. OSASTON HALLINTO 
 

Hallitus ja muut toimihenkilöt 

 

Vuonna 2020 osaston hallituksen muodostivat: 

Pirjo Häkkinen  puheenjohtaja, tiedottaja, ystävätoiminnan vastaava 

Hannu Mettälä  varapuheenjohtaja 

Marja-Liisa Angervuori  sihteeri  

Kimmo Piesanen   rahastonhoitaja 

 

Hallituksen muut jäsenet sekä heidän tehtävänsä jakautuivat seuraavasti:  

Maila Koskinen  jäsen 

Claudia Marinho-Virtanen jäsen 

Rauno Sauro  keräysvastaava, jäsenvastaava  

Anne Siekkinen  jäsen 

 

Toiminnantarkastajana on Seppo Hiltunen. 

 

 

3. JÄSENHANKINTA 
 

Toimintamme on ollut ”jäissä” Korona-epidemian vuoksi. 

 



 

4. KAMPANJAT JA TAPAHTUMAT 
 

Tammikuu 2020 Vuoden ensimmäinen osaston kuukausittainen ystävätapaaminen, jossa 

suunniteltiin kuluvan vuoden tapahtumia. Ystävätapaamisia Palve-

luyksikössä järjestettiin kerran Norolassa ja kaksi kertaa Luhtisessa.  

Osaston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja osallistuivat osaston 

entisen puheenjohtajan, Tamara Elorannan siunaustilaisuuteen 

Jyväskylän Mäntykankaan kappelissa 10.1.2020. 

Helmikuu 2020 Kokoonnuimme Ystävätoiminnan kuukausitapaamisen muodossa 

osastomme hallituksen jäsenen kotona. Ystävätapaamisia Palvelu-

yksiköissä järjestettiin kerran Norolassa ja kaksi kertaa Luhtisessa. 

Osastomme järjesti Ystävänpäivänä 14.2.2020 tapahtuman yhdessä Jy-

väskylän osaston kanssa Palokan S-market edustalla. 

Maaliskuu 2020 Kuukausitapaamisessa päätettiin, että osaston puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja osallistuivat SPR Jyväskylän osaston kevätkokoukseen 

31.3.2020. SPRn vuosikokoukseen 5.6. Vaasassa osallistuisi osaston 

puheenjohtaja. 

Kesäkuu 2020 Alkoi vuoden 2020 loppuun jatkuva yhteistyö Osuuskauppa Keskimaan 

S-market Palokan toimipisteen pullonpalautusautomaatilla. Automaatilla 

voi lahjoittaa pullonpalautussumman Palokan osastolle. Toimintaa varten 

puheenjohtaja haki Arpajaishallinnolta pienkeräysluvat.  

Elokuu 2020 Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin korona-tilanteesta johtuen 

poikkeuksellisesti kahdella aluetoimistolla etäkokouksena. Osastoa edusti 

puheenjohtaja.  

Syyskuu 2020 Punaisen Ristin Yleiskokous siirretiin kesäkuusta syyskuuhun ja 

toteutettiin etäkokouksena. Osastoa edusti puheenjohtaja. Ystävä-

toiminnan kuukausitapaamiset alkoivat uudelleen Palokan ABC-aseman 

kokoustiloissa. Osallistuimme Nälkäpäivä-keräykseen yhdessä Jyväs-

kylän osaston kanssa.  

Lokakuu 2020 Ystävätoiminnan kuukausitapaaminen Palokan ABC-aseman 

kokoustiloissa. Keskimaa tilitti pullonpalautuslahjoituksia yhteensä 

195,55 €. 

Marraskuu 2020 Osaston hallituksen kokous, jossa valmisteltiin syyskokouksessa käsitel-

täviä asioita. Osaston syyskokous, jossa todetaan osaston toiminnan 

loppumisesta 31.12.2020 mennessä sekä päätetään osaston tilin 

lopettamisesta tammikuun 31.1.2021 mennessä. 

Joulukuu 2020 10.12.2020 toimitettiin joulupussit Norolan palvelutalon ja Veteraanitalon 

asukkaille. Luhtisen palvelukeskuksen asukkaille toimitettiin joulupussin 

lisäksi jouluglögiä. 17.12.2020 toimitettiin SPR-joululahjakassi ja kukka 

Palokassa asuvalle vanhukselle. Osastomme ei järjestänyt Hyvä 

Joulumieli-lipaskeräystä vaan ilmoitimme osaston Facebook –sivulla 

virtuaalikeräyksen eri muodoista. 

 Keskimaa tilitti toisen erän pullonpalautusrahoja yhteensä 199,70 €. 

Osastomme sai tuntemattomana pysyvältä lahjoittajalta 150 € Palokan 

palveluyksiköissä järjestettävään Ystävätoimintaan. 

  



 

 

5. VAPAAEHTOISPALVELUT 
 

 

• Valmiustoiminta 
Osastollamme on neljän hengen Vapepa -ryhmä. 

 

• Sosiaalipalvelutoiminta 
Aktiivisia ystäviä osastollamme on noin 25 henkilöä. Osastoomme on keskittynyt 

laitosystävätoimintaan ja sen järjestämiseen eri laitoksissa. Ystäväjäsenellä voi myös 

olla oma henkilökohtainen ystävä, jota hän tukee.  

Korona-epidemian voimistuessa maaliskuussa 2020 kuukausittaiset Ystävä-

tapaamiset palveluyksiköissä lopetettiin vuoden loppuun asti. Ystävätoiminnan 

kuukausittaiset tapaamiset olivat myös tauolla maaliskuusta vuoden loppuun asti.  

 
6. YHTEISTYÖ 

 

Yhteistyömme S-ryhmän kanssa on tiivistä ja antoisaa. Teemme yhteistyötä myös 

Jyväskylän seurakunnan Palokan kirkon diakonien kanssa. He hoitava Hyvä Joulumieli -

lahjakorttien jakamisen.  

 

7. NUORISOTOIMINTA 
 

Osastomme nuorisotoiminta on hiipunut.  

 

8. TALOUS 
 

Tuloslaskelma ja tase ovat toimintakertomuksen liitteenä. 

 

 

 

Jyväskylässä 18.01.2021 

 

   

Pirjo Häkkinen 

SPR Palokan osasto pj. 


