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1 JOHDANTO 
 

 

 

 

 

 

 

Suomen Punaisen Ristin toiminta on jaettu alueellisesti 12 piiriin 

ja noin 500 paikallisosastoon. Punaisen Ristin osastot järjestävät 

vapaaehtoistoimintaa alueellaan. Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osasto kuuluu Länsi-Suomen piiriin, jolla on aluetoimistot 

Jyväskylässä ja Seinäjoella.  

  

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat en-

siapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, se-

niori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Toimintaa ohjaa 

osaston hallitus.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 

toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämi-

sessä. LähiTapiola Keski-Suomi ja Punaisen Ristin Jyväskylän 

osasto järjestävät Ystävänpäiväkonserttiin 14.2.2017, jossa on 

solistina Arja Koriseva. Lipputulot tulevat Punaisen Ristin Jyväsky-

län osastolle ystävätoiminnan tukemiseen Keski-Suomessa. Osas-

ton palkatun ystävävälittäjän tukea voidaan rahoituksen turvin 

antaa myös muille Keski-Suomen osastoille. Jyväskylän osasto 

kehittää ystävätoiminnan ryhmätoimintaa.  Lisätään myös järjes-

tettävien ystävätoiminnan peruskurssien lukumäärää.  

  

Suomen Punaisen Ristin Tikkakosken osasto järjesti 1.9.2016 

ylimääräisen kokouksen, jossa se päätti osaston purkami-

sesta ja liittämisestä Jyväskylän osastoon 1.1.2017 lukien. 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen 

syyskokous 8.11.2016 hyväksyi osastoliitoksen osaltaan. 

Päätöksen Tikkakosken osaston purkamisesta ja liitämi-

sestä Jyväskylän osastoon 1.1.2017 lukien tekee Punaisen 

Ristin Länsi-Suomen piirin piirihallitus, joka kokoontuu 

17.12.2016 vuoden viimeiseen kokoukseen.   

 

Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja 

100-vuotiasta Suomen itsenäisyyttä. Punaisen Ristin viikolla 8.-

14.5.2017 järjestetään Jyväskylän keskustassa yleisötapahtuma, 

jossa esitellään Punaisen Ristin toimintaa yleisölle. Helsingissä 

järjestetään 10.-11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous. 

Yleiskokous valitsee järjestön ylimmät luottamushenkilöt. Se vah-

vistaa koko järjestön toimintalinjauksen vuosille 2018-2020.  

Yleiskokous hyväksyy myös uudet järjestön säännöt. Järjestön 

yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin 

alkavaa 200 jäsentä kohden. Yleiskokousedustajat valitsee osas-

ton hallitus.  

 

 

 

 
Ystävänpäivä 
14.2.2017 

 
 
 

 
VALTAKUNNALLISET 
KAMPANJAT 2017  

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Yleiskokous  
10.-11.6.2017 
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2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 

 Osaston hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan osaston sään-

tömääräisessä syyskokouksessa.  Osaston hallitus kokoontuu 

keskimäärin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa hallitus ei ko-

koonnu.  

 

Osaston hallituksen tehtävänä on: 

1) valmistella osaston kokouksessa esille tulevat asiat 

ja päättää täytäntöönpanosta; 

2) kehittää ja ohjata osaston toimintaa ja taloudenhoitoa; 

3) ottaa ja erottaa osaston toimihenkilöt ja määrätä 

heidän tehtävistään; 

4) hyväksyä uudet henkilöjäsenet osastoon tarkastamal-

la vuosittain osaston osalta järjestö hallituksen pitämän 

jäsenluettelon oikeellisuus; 

5) vahvistaa osaston henkilöjäsenten lukumäärä vuo-

den lopussa vuosittaisen jäsenmaksunsa maksaneiden ja 

ainaisjäsenten osalta; 

6) valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen se-

kä piirin kokoukseen; 

7) asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määrää-

määnsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka 

työryhmiä, joissa jäsenyys on määräaikainen; 

8) päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta 

ja muista niitä koskevista asioista; 

9) vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnitte-

lusta; 

10) asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä 

alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrä niiden toimin-

nasta; 

11) huolehtia niistä osaston hallituksen tehtävistä, jois-

ta säädetään SPR -asetuksessa ja määrätään työjärjes-

tyksessä, taloussäännöissä; sekä 

12) käsitellä muita vastaavanlaisia asioita (Suomen Pu-

naisen Ristin osastojen johtosääntö 12.5.2006, 11§). 

 

Puheenjohtaja huolehtii, että hallituksen kokouksesta laaditaan 

pöytäkirja (Suomen Punaisen Ristin työjärjestys 12.5.2006, 26 

§). 

 

Hallituksen toimintaa kehitetään 4.2.2017 järjestettävässä 

kehittämispäivässä. Pyydetään piiristä tukea päivän suun-

nitteluun ja toteutukseen.   

 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestetään viimeistään maa-

liskuussa 2017 ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään 

marraskuussa 2017 (Suomen Punaisen Ristin osastojen johto-

sääntö 12.5.2006, 6 §).  

 

Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä ja 

100-vuotiasta Suomen itsenäisyyttä. Helsingissä järjestetään 10.-

11.6.2017 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous. Yleiskokous 

 
Yleiskokous  
10.-11.6.2017 
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valitsee järjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja hallituk-

sen jäsenet. Myös valtuustolle valitaan puheenjohtajat, varapu-

heenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet. Yleiskokous vahvistaa koko 

järjestön toimintalinjauksen vuosille 2018-2020.  Suomen Punai-

sen Ristin yleiskokous päätti kesällä 2014 Turussa uudistaa jär-

jestön säännöt. Uudet säännöt hyväksyy yleiskokous. Järjestön 

yleiskokouksessa osastolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin 

alkavaa 200 jäsentä kohden.  Kaikilla Suomen Punaisen Ristin 

jäsenillä on läsnäolo-oikeus yleiskokouksessa. Puheenvuoroja ja 

äänivaltaa varsinaisessa kokouksessa käyttävät vain osastojen ja 

piirien viralliset edustajat. Äänivaltaisten edustajien määrän pe-

rusteena ovat edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden 

osaston henkilöjäsenten määrä. Järjestön yleiskokouksessa osas-

tolla on yksi äänivaltainen edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä 

kohden. Osaston edustajat yleiskokoukseen valitsee osaston halli-

tus. Talousarviossa varataan 2 000,00 euroa yleiskokouskuluihin 

(osallistumismaksut ja majoitukset).  

 

Kiitämme Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia Pu-

naisen Ristin huomionosoituksin. Vastuuhenkilö huomionosoi-

tusten jakoesitysten tekemisessä on osaston jäsenmestari.  Toi-

mintaryhmille mahdollistetaan myös virkistystoiminta esimerkiksi 

toimintaryhmien kevät- tai syyskauden lopetusten yhteydessä.  
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3 TOIMINTAMUODOT 

  

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat en-

siapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, 

tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. 

 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta 

 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa on ensiapuryh-

mä, jonka osana toimii hälytysryhmä.  Ensiapukoulutuksen 

pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. 

Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja 

huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten 

suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän kanssa.  

 

Vuoden 2017 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten kou-

luttautumista seuraavasti:   

 

• Osasto tukee aktiivisten ryhmäläisten osallistumista pii-
rin järjestämille ensiapukursseille   

• Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan si-
toutuneille jäsenille   

• Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan 
yhdessä piirin kanssa 

• Muuta koulutusta (alkusammutus, radiopuhelin, etsintä 

jne.) järjestetään tarvittaessa   

• Ryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin jär-

jestämille ensiapuryhmien harjoituskursseille  

Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa. Ryh-

mäiltoja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan Facebook -

ryhmässä, sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoon-

tumisessa taukoa kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuoden-

vaihteen aikaan.  

 

Ryhmänjohtajan tukena on ensiapuryhmän johtoryhmä. Joh-

toryhmään kuuluu ryhmän varajohtaja, päivystysvastaava, vara-

päivystysvastaava, koulutusvastaava, varastovastaava sekä uu-

sien ryhmäläisten mentori. Ensiapuryhmä tuottaa ensiapu-

päivystyspalvelua erilaisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mu-

kaan. Ensiapupäivystysten järjestämiseen pyydetään tarvittaessa 

tukea muilta lähialueen ensiapuryhmiltä. Ryhmä ottaa osaa Näl-

käpäivä -keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen 

Ristin keräyksiin.  

 

Vuoden 2017 aikana ryhmässä pyritään innostamaan nykyisiä ja 

uusia päivystäjiä osallistumaan aktiivisesti ryhmätoimintaan, 

päivystyksiin sekä valmiustoimintaan. Ensiapuryhmässä toimivis-

ta mahdollisista aktiivimerkkien saajista tehdään esitys osaston 

hallitukselle, joka myöntää vapaaehtoisille aktiivimerkit. Hallituk- 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017 
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 selle tehdään myös esitys ansiomerkkien ja -mitalien saajista.  

Osaston hallitus käsittelee esitykset ja toimittaa ne edelleen pii-

riin. Ryhmässä järjestetään myös virkistystoimintaa vähintään 

kerran vuodessa.  

 

Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja 

viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin 

sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan Jyväskylän 

kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudis-

tetun yhteistyösopimuksen mukaan ensiapu- ja valmiusryhmä 

antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensihuoltoteh-

tävissä. 

  

Vuonna 2017 rekrytoidaan aktiivisesti uusia jäseniä ensiapu- 

ja hälytysryhmään. Järjestetään ensiapu ryhmäläisen peruskurs-

si, jolla pyritään innostamaan uusia mukaan. Ryhmien toiminnas-

ta tiedotetaan Internetissä, erilaisten tapatumien yhteydessä ja 

suunnataan tiedotuskampanjaa mm. erilaisiin oppilaitoksiin.  

 

Jyväskylän osastossa toimii myös Rautpohjan tehtaan en-

siapuryhmä, joka harjoittelee ja toimii pääasiassa tehtaan tilois-

sa. Vuonna 2017 Jyväskylän osaston ensiapuryhmä ja Rautpoh-

jan tehtaan ensiapuryhmä tekevät yhteistyötä yhteisissä harjoi-

tuksissa ja ensiapupäivystyksissä.  

 

Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2017 talousarviossa ylläpi-

tämään ensiapu- ja valmiustoiminnan koulutusta ja kalustoa. 

 

Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan.  Ensiapuryh-

mätoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii ensiapuryhmän ryh-

mänjohtaja. 

 

3.2 Keräystoiminta 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston noudattaa keräystoiminnas-

saan järjestön vuosisuunnitelmaa. 

 

Keräyksiä tehdään tapahtumien yhteydessä sekä jatkuvasti yh-

dellä ”kylmällä lippaalla” Kalppiksen karamellikioskissa (Nisulan-

kulma) Keräyslippaat tyhjennetään, punnitaan tai lasketaan kah-

den henkilön läsnä ollessa. Rahat tilitetään voimassa olevan ke-

räysohjelman ohjeiden mukaisesti tai osaston keräystilille josta 

ne ohjataan katastrofirahastoon. 

 

Hyväpäivä -keräys on toukokuussa Punaisen Ristin viikolla 8-

14.5.2017. Keräyksen tuotto suunnataan kotimaan toimintaa. 

Rahat tilitetään Keskustoimiston kotimaan toimintatilille. Myös 

Tikkakoskella järjestetään Hyväpäivä -keräys.  

 

Nälkäpäivä -keräys 14.-16.9.2017 on järjestön tärkein keräys, 

johon tehdään erillinen keräyssuunnitelma elokuussa. Keräys 

toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017 
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piirin Jyväskylän aluetoimiston, kaupungin alueen muiden Punai-

sen Ristin paikallisosastojen kanssa. Keräyksen tuotolla hanki-

taan apua hätään joutuneille kaikkialla maailmassa, myös Suo-

messa. 

 

Järjestetään Nälkäpäivä -keräys myös Tikkakoskella yhdessä 

alueen vapaehtoisten kanssa.   

 

Nenäpäivä on loka- marraskuun vaihteessa Ylen ja eri järjestö-

jen yhteinen keräys kehitysyhteistyölle. Päävastuu on Ylellä.  

Keräykseen osallistutaan voimavarojen mukaisesti.  

Hyvä joulumieli -keräys 25.11.-24.12.2017 kotimaan vähäva-

raisille lapsiperheille. Keräyksen järjestävät Mannerheimin Las-

tensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamu-

tv:n, Yle Radio Suomen ja Radio Vegan kanssa. Keräyksen tuo-

tolla jaetaan Hyvä joulumielilahjakortteja 7.-24.12. välillä vähä-

varaisille lapsiperheille. Lahjakortti on tarkoitettu yksinomaan 

ruokatarvikkeisiin. Lahjakortilla voi ostaa ruokatarvikkeita kaikis-

ta S-ryhmän ruokakaupoista, Lidl-myymälöistä sekä K-

ruokakaupoista.                                                                                     

Äkillisten katastrofien jälkeiset keräykset käynnistetään 

keskustoimiston/piirin pyynnöstä ja hallituksen päätöksellä. Ke-

rääjävapaaehtoiseksi ilmoittautuneiden yhteystiedot kerätään 

osaston sähköpostikansioon ”Nälkäpäiväkerääjät”. 

      

Jyväskylän osaston keräyslippaat ja -liivit säilytetään Länsi-

Suomen piirin tiloissa. Lisäksi keräysmateriaalia on myös Tikka-

kosken ja Vaajakosken aluevarastoissa.  

 

Keräystoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Osaston ke-

räystoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii osaston keräyspääl-

likkö. 

 

3.3 Monikulttuurisuustoiminta 
  

 

Puistokadun päiväkotikoululla toimiva LäksyHelppi -kerho jat-

kaa toimintaansa kerran viikossa. Lisää vapaaehtoisia tarvitaan 

tuohon toimintaan ja uusi LäksyHelppi -koulutus uusien ohjaa-

jien perehdyttämiseksi on tarpeen. 

  

Monikulttuurisuusryhmän toiminta, joka käynnistyi vuonna 

2016, vakiintuu vähitellen ja vastaanottokeskusten vähentymi-

sen myötä monikulttuurisen työn painopiste siirtyy kotoutumisen 

tukemiseen. Vuonna 2017 järjestetään avoimia kohtaamiskahvi-

loita. Yhteistyötä lisätään ja vakiinnutetaan muiden Punaisen 

Ristin toimintojen kanssa, varsinkin ystävätoiminnan. Monikult-

tuurisuustoimintaa tehdään näkyväksi osallistumalla erilaisiin 

tapahtumiin kuten mm. rasisminvastainen viikko (20.-

26.3.2017), Punaisen Ristin viikko (8.-14.5.2017) ja Nälkäpäivä 

-keräys (14.-16.9.2017).  

 

 
Rasisminvastainen 
viikko 
20.-26.3.2017 

 
 
 

 
 

Punaisen Ristin viiko 
8.-14.5.2017 

 
 
 

  Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017  

 
 
 

 

 
Hyvä joulumieli 
 -keräys  
25.11-24.12.2017  
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Monikulttuurisuustoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. 

Monikulttuurisuustoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii moni-

kulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö. 

3.4 Nuorisotoiminta 
 

 

Nuorten ryhmä on tarkoitettu yläaste- ja lukioikäisille nuorille. 

Tavoitteena on luoda nuorille mielekästä tekemistä rennossa ja 

turvallisessa ympäristössä. Yksi tärkeä osa nuorten viihtyvyyteen 

on hyvä toimintaympäristö, jota haluamme Sammonkadulla 

muokata nuorten kanssa yhteystyössä.  

 

Vuonna 2016 olemme edistäneet nuorten vapaa-ajan toimintaa 

ja kasvattaneet sosiaalista ympäristöä. Toiminta on ollut moni-

puolista ja nuorten toiveisiin perustavaa ja tällä idealla jatketaan 

myös vuonna 2017. 

 

Vuoden 2017 nuorisotoiminnan tavoitteena on panostaa toimin-

nan mainontaan sekä saada näkyvyyttä Punaisen Ristin nuorten 

toiminnalle. Olemme ensi vuodeksi kehittämässä yhteystyötä 

Jyväskylän kaupungin nuorisotoimen kanssa, joka avaa uusi ovia 

myös Punaisen Ristin nuorten toiminnalle. Vuonna 2017 kesäl-

lä/syksyllä on tarkoitus mahdollistaa Keski-Suomen nuorille leiri-

toimintaa. Tavoitteena on kasvattaa kävijämäärää edellä mainit-

tujen asioiden avulla. 

 

Etsitään Reddie Kids -kerhoille uusia ohjaajia, jotta kerho-

jen toiminta saadaan taas käyntiin Jyväskylän osastossa. Reddie 

Kids on Suomen Punaisen Ristin varhaisnuorten kerho, joka on 

suunnattu 7-12-vuotiaille. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tar-

jota nuorille hauska ja turvallinen ympäristö jossa voi tutustua 

Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi perusensiaputai-

toihin leikkien ja pelien avulla. Tavoitteena on saada yhdestä 

kahteen Reddie Kids -kerhoa toimintaan vuoden 2017 aikana.  

 

Nuorisotoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Nuorisotoi-

minnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii nuorisotoiminnan 

yhteyshenkilö.  

 

3.5 Senioritoiminta 
 

 

Varttuneiden kerho on osaston senioritoimintaa. Tavoitteena 

on innostaa seniorikansalaisia osallistumaan osaston toimintaan 

sekä   jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan. 

 

Kerhon tavoitteena on tuottaa jäsenilleen sekä iloa, että hen-

kistä ja fyysistä hyvinvointia tiedon, taiteen ja toiminnan 

keinoin. Kerholaiset kokoontuvat kuukauden kolmas perjantai. 

Kokoontumisaika ja-paikka ilmoitetaan ohjelmaluonnoksessa ja 

tekstiviestimuistutuksella alkuviikosta. Kokousten lisäksi kerho-

laiset tekevät retkiä erilaisiin kohteisiin. Retket ovat omakustan-

teisia. Kerho toimii Sivis- opintokerhona. 

 

Senioritoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Senioritoi-

 
Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017 
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minnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii ystävätoiminnan 

yhteyshenkilö.  

 

 

3.6 Tiedotustoiminta 
 

  

 

Sisäisessä tiedottamisessa Jyväskylän osasto käyttää sähköpos-

tilistoja, tekstiviestejä, puheluita sekä kirjeitä. Tavoitteena 

on lähettää vähintään yksi jäsenkirje jäsenille vuoden 2017 

aikana. Jäsenkirjeen tuottamisesta vastaavat jäsenmestari ja 

postittamisesta tiedottaja. 

  

Jyväskylän osastolla on omat Internet -kotisivut (jyvasky-

la.punainenristi.fi), Facebook -sivut 

(ttps://www.facebook.com/PunainenRistiJyvaskyla) sekä Twitter 

-tili (https://twitter.com/Ystavaksi). Internet -kotisivuja ylläpitää 

osaston tiedottaja sekä järjestöavustaja. Facebook -sivuilla on 

useampi ylläpitäjä, jotka pystyvät tuottamaan sivuille uutta sisäl-

töä. Jyväskylän osasto lähettää tiedotusvälineille uutiskirjeitä ja 

tiedotteita tarpeen mukaan. Osasto ylläpitää myös tiedotus-

valmiutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta. Äkillisessä 

onnettomuustilanteessa voimme kertoa omasta avustustyös-

tämme sekä miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita. 

 

Vuonna 2017 juhlitaan 140-vuotiasta Suomen Punaista Ristiä. 

Järjestämme Punaisen Ristin viikolla (8.-14.5.2017) Jyväs-

kylän keskustassa kävelykadulla tapahtuman, jossa esitte-

lemme Punaisen Ristin toimintaa yleisölle.  

  

Vuoden 2017 aikana pyritään tuottamaan lyhyt video osaston 

toiminnasta. Videossa esitellään kaikki osaston eri toimintamuo-

dot (ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, se-

niori-, valmius- ja ystävätoiminta). Levitetään videota esimerkik-

si omalla YouTube -kanavalla. Päivitetään osaston haitariyleis-

esite alkuvuodesta 2017 yhdessä keskustoimiston graafikon 

kanssa ja kopioidaan esitettä kopio- tai painotalossa yleisölle 

jaettavaksi.  

 

Osaston hallitus tekee mediaseurantaa Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston näkyvyydestä eri tiedotusvälineissä. Tiedotustoi-

minnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii osaston tiedottaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nälkäpäivä -keräys 
14.-16.9.2017 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Ystävänpäivä 
14.2.2017 
 

 
  

Rasisminvastainen 
viikko  
20.-26.3.2017 
 

 
Hyvä joulumieli  
-keräys   
25.11-24.12.2017  

 
 
 

 
Yleiskokous  
10.-11.6.2017 
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3.7 Valmiustoiminta 

  
 

 
 
 

 

Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka pe-

rustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten 

onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen. 

 

Valmiustoiminnan toimintamuotoja ovat valmiussuunnittelu, 

ensiapuryhmätoiminta, kotimaan apu ja ensihuolto sekä 

keräys- ja tiedotusvalmius. Avustustoimintaa tehdään tarvit-

taessa yhdessä eri viranomaisten, lähialueen Punaisen Ristin pai-

kallisosastojen, Länsi-Suomen piirin, Vapaaehtoisen pelastuspal-

velun, järjestöjen, yritysten sekä seurakuntien kanssa.  

 

Vuonna 2017 kehitetään erityisesti yhteistyötä Jyväskylän 

kaupungin sosiaalitoimen kanssa liittyen ensihuoltotoi-

mintaan. Teemme vuonna 2017 kalustohankintoja, joilla pa- 

rannetaan Jyväskylän osaston auttamisvalmiutta.  

 

Osallistutaan yhteistoimintaharjoituksiin eri yhteisöjen ja viran-

omaisten kanssa kehittäen oman alueen valmiuksia eri auttamis-

tilanteissa. 

  

Jyväskylän osasto jakaa joulukuussa 2017 valtakunnallisessa 

Hyvä joulumieli -keräyksestä saatuja lahjakortteja, joilla 

vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet 

voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Apua tarvitsevat per-

heet etsitään yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kans-

sa. Vastuuhenkilönä toimii osaston kotimaan avun yhteyshenkilö. 

 

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä kokoontuu jokaisen 

kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. Ensihuolto on 

organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa 

ja tukea ihmisiä erilaisissa äkillisissä onnettomuus- ja erityistilan-

teissa. Ensihuolto tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. 

Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tuke-

maan heidän selviytymistään. Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensi-

huollossa tarvittavia tietoja ja taitoja yhdessä eri viranomaisten, 

lähialueen Punaisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastus-

palvelun jäsenjärjestöjen kanssa. 

 

Valmiustoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valmiustoi-

minnan esittelijöinä osaston hallitukselle toimivat valmiuden yh-

teyshenkilö, kotimaan avun yhteyshenkilö sekä ensiapuryhmän 

ryhmänjohtaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Punaisen Ristin viikko  
8-14.5.2017  

 
 
 

 
Nälkäpäivä -keräys  
14.-16.9.2017 

  
 
 
 

 
Hyvä joulumieli 
 -keräys   
25.11-24.12.2017  
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3.8 Ystävätoiminta 
 

 

 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 

toiminnan pääpainopiste on ystävätoiminnan kehittämi-

sessä.  

 

Jyväskylän osaston ystävävälitys toimii osaston tiloissa.  

 

Ystävätoiminnan peruskurssien lukumäärää lisätään. Uusia 

ystävätoiminnan vapaaehtoisia koulutetaan 4-6 kertaa vuodessa 

järjestettävillä ystävätoiminnan peruskursseilla, joita järjestetään 

yhteistyössä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin sekä muiden 

Jyväskylän alueen osastojen kanssa.  

 

Jyväskylän osasto kehittää ystävätoiminnan ryhmätoimintaa. 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuu-

kausittain ystäväiltoja osaston tiloissa. Iltojen sisältö voi olla 

joko koulutuksellista tai virkistystoimintaa.   

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedotetaan aktiivisesti Pu-

naisen Ristin Länsi-Suomen piirin, Valikko-verkoston ja muiden 

yhteistyötahojen järjestämistä koulutuksista.  

 

 

 
 

 

Ystävätoiminnan kehittämistä osaston omana toimintana 

jatketaan. Tavoitteena on Punaisen Ristin periaatteiden ja toi-

minta-ajatusten entistä parempi näkyvyys. Vapaaehtoisten ko-

kemusta järjestöön kuulumisesta pyritään vahvistamaan.  

 

Ystävätoimintaa kohdennetaan erityisesti yksinäisiä koto-

na asuvia vanhuksia tavoittavaksi.  Ryhmätoimintaa kehi-

tetään ja tarvittaessa perustetaan ystäväryhmiä. 

 

Kokeneet Konkarit ryhmä kokoontuu kuukausittain. Ryhmä on 

tarkoitettu eläkkeelle jääneille ja kohta eläkkeelle jääville miehil-

le. Konkarit ja Varttuneiden kerho järjestävät vuosittain yhteis-

kokoontumisen. 

 

Vapaaehtoinen asiointiapu -toiminta aloitettiin yhteistyössä 

Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin 

kanssa marraskuussa 2012. Yhteistyö jatkuu edelleen osana ys-

tävätoimintaa.   

 

Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toiminta-

ryhmä runojen ystäville. Piirissä keskustellaan sovitun teeman 

mukaisista ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kirjoittajis-

ta. Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen torstai-

na kello 14–15:30 osaston tiloissa. Kokoontumisista ilmoitetaan 

myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot – palstalla osaston 

ystävävälittäjän toimesta. 

 

Ystävänpäivänä järjestetään 14.2.2017 Ystävänpäiväkonsertti 

yhteistyössä LähiTapiolan kanssa.  

 

Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n kanssa jatketaan järjestä-

 
Ystävänpäivä 
14.2.2017 

 

 
Punaisen Ristin viikko 
8.-14.5.2017 
 

 
Nälkäpäivä -keräys  
14.-16.9.2017 
 

 
Valtakunnallinen 
vanhusten viikko 
2-9.10.2017 
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mällä Iloa iltapäivään -tilaisuuksien ohjelmat.  

 

Osaston eläkevalmentajat järjestävät eläkevalmennuksia yh-

teistyössä Punaisen Ristin keskustoimiston ja Länsi-Suomen pii-

rin kanssa.  

 

Vaajakosken ystäväkerho järjestää Vaajakosken alueen van-

hus- ja vammaisyksiköihin virkistystilaisuuksia ja ystävien omia 

iltoja. Ystäväkerhon jäsenet suunnittelevat toimintavuoden ta-

paamisten sisällöt vuoden alussa. Kerhon toimintaa organisoi-

daan uudelleen niin, että tapaamisten vetovastuuta jaetaan ker-

holaisille. Kerholle etsitään myös uutta ohjaajaa ja ohjaaja pe-

rehdytetään tähän tehtävään.  Vuoden lopussa järjestetään Kii-

tos -ilta kaikille osallistujille, jotka ovat olleet mukana Vaajakos-

ken ystäväkerhon toiminnassa. Kerho osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan osaston yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Ystävät 

osallistuvat Vaajakoskella tapahtuviin keräyksiin ja mahdolli-

suuksien mukaan myös eri puolilla Jyväskylää.  

 

Osallistumme vuonna 2017 Tikkakosken Lähiverkon projekti-

ryhmän Tikkakosken sydämellä toimintaan, jossa on muka-

na Punaisen Ristin lisäksi myös Jyväskylän kaupungin Tikkakos-

ken päiväkeskus ja alueen kotihoito, Jyväskylän Vanhusneuvos-

to, Tikkakosken alueseurakunta sekä Tikkakosken Reserviläiset.  

 

Ryhmä järjestää virkistystilaisuuksia alueen vanhuksille.   Järjes-

tämme Jyväskylän kaupungin Tikkakosken alueen päiväkeskuk-

sessa tapahtumat ystävänpäivään, vappuun, juhannukseen, 

kekriin ja pikkujouluihin liittyen.  

 

Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Ystävätoi-

minnan esittelijän hallituksessa toimii ystävätoiminnan yhteys-

henkilö, jonka ohjauksessa toimintaa suunnittelee ja kehittää 

osaston palkkaama ystävävälittäjä, järjestöavustaja.  
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4 TALOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

LähiTapiola Keski-Suomi ja Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

järjestävät Ystävänpäiväkonserttiin 14.2.2017, jossa on so-

listina Arja Koriseva. Lipputulot tulevat Punaisen Ristin Jyväsky-

län osastolle ystävätoiminnan tukemiseen Keski-Suomessa. 

 

Ensiapupäivystyskorvaukset ovat merkittävin Jyväskylän 

osaston tulonlähde. Ensiapuryhmä myy ensiapupäivystyspalvelua 

yleisö- ja urheilutapahtumien järjestäjille ja päivystystulot tule-

vat osaston toimintaan.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ja Jyväskylän kau-

pungin sosiaalitoimen välillä on vuonna 2015 uudistettu val-

miussopimus, jossa Jyväskylän kaupunki maksaa valmiusko-

vauksen Jyväskylän osastolle. 

 

Osaston toiminnassa keskeistä on jäsenten ja vapaaehtoisten 

määrän kehitys. Jäsenmaksut ovat taloudellinen perusta kaikel-

le osaston toiminnalle – niin auttamiselle kuin tekijöiden ja varo-

jen hankkimiselle. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme nykyi-

sistä jäsenistä ja rekrytoimme uusia. Jäsenmaksut ovat merkit-

tävä osa osaston tuloja. Vuonna 2017 jäsenmaksutuloista uuden 

vuosi-, nuoriso tai perhejäsenen koko jäsenmaksu jää ensimmäi-

senä vuotena osastolle. Ainaisjäsenmaksusta jää 120,00 euroa 

osastolle. Vanhojen, jo olemassa olevien vuosijäsenten jäsen-

maksusta 10,00 euroa, nuoriso- ja perhejäsenen 5,00 euroa ja 

nuoren perhejäsenen 2,50 euroa jää osastolle. 

 

Osasto järjestää myös arpajaisia sekä Punaisen Ristin tuo-

temyyntiä eri tapahtumissa.  

 

Pyritään saamaan lahjoituksia Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toimintaan yrityksiltä ja yksittäisiltä henkilöiltä.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2017 ta-

lousarvio on +/- 0,00 euroa yli -/alijäämäinen.  

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APUA SINUN AVULLASI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä 

jyvaskyla.punainenristi.fi 

0400 351 677 

 


