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Johdanto  

 

Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on 

”Auttaja lähellä sinua”. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväsylän osasto edustaa Punaista Ristiä Jyväskylässä  

toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti  

• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitsemalla nimenkirjoittajat ja osallistu-

malla piirin kokouksiin ja järjestön yleiskokoukseen   

• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistämällä 

moninaisuutta 

• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita 

• hankkimalla uusia jäseniä 

• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan 

• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan 

• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille ja paikkakuntalaisille. 

 

Suomen Punaisen Ristin toiminta on jaettu alueellisesti 12 piiriin ja noin 500 paikallisosastoon.  

Jyväskylän osasto kuuluu Länsi-Suomen piiriin. Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat en-

siapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, terveyspiste-, tiedotus-, val-

mius- ja ystävätoiminta. 

 

Punaisen Ristin osastot ovat toiminnan laajuuden mukaan jaettu kolmeen. Jyväskylän 

osasto on   

 

MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO, jonka tehtävät ovat: 

• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen 

• osallistuu Nälkäpäivään 

• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaan 

• toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan 

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa useimmilla järjestön tehtäväalueista 

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalueista (en-

siapu, ystävätoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumisen tukemi-

nen, nuorten toiminta) 

• rekrytoi aktiivisesti uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin 

• pitää yllä omaa hälytysryhmää tai osallistuu alueelliseen hälytysryhmään 

• toimii avustustilanteissa yhteistyössä naapuriosastojen kanssa 

• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, joihin osasto voi toiminnallaan vas-

tata ja vaikuttaa 

• pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee toimimaan äkillisessä tilanteessa viranomai-

sen tukena ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen tukeen liittyvissä tehtävissä 

• osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin kampanjoihin ja järjestää paikallisia ta-

pahtumia 

• tekee aktiivista varainhankintaa 

• toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2019 toiminnan pääpainopiste on en-

siapuryhmätoiminnan kehittämisessä. Haluamme vahvistaa näin ensiapuryhmämme toimin-

taa, joka on yksi tunnetuimmista toimintamuodoistamme. 

 

Talousarvio vuodelle 2019 on +/- 0,00 euroa yli-/alijäämäinen. 

 

Tämä toimintasuunnitelma noudattaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista toiminta-

suunnitelmaa sekä yleiskokouksen hyväksymää strategiaa ”Toimintalinajus 2018-2020”. 

 

Auttaja lähellä sinua 2018-2020 

 

Suomen Punaisen Ristin  

Jyväskylän osasto  

hallitus 
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Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maail-

malla 
 

 

 

Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava 

ja yhteistyökykyinen järjestö 

Toiminnalliset arvomme ohjaavat vapaaehtoi-

sia ja työntekijöitä toimimaan niin, että saavu-

tamme visiossamme asetetun tavoitteen. 

 

Avoin  

Toimimme lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. Nä-

kyvä, arkipäivän toimintamme yhdessä ihmis-

ten kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa toi-

minnan mahdollisuuksia kaikille periaattei-

siimme sitoutuville. Järjestön johtaminen on 

avointa ja keskustelevaa. Toimintamme tulok-

sista ja taloudellisesta tilanteesta raportoidaan 

avoimesti. Otamme vastaan jokaisen vapaaeh-

toisen. Näemme vapaaehtoisten, luottamus-

henkilöiden ja työntekijöiden erilaisuuden voi-

mavarana, jonka avulla tarjoamme monimuo-

toista ja avointa toimintaa. 

 

Palvelualtis 

Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toi-

minnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimintaan 

osallistuvat ja sitä tukevat saavat tarvitse-

maansa tietoa, tukea, valmennusta ja pa-

lautetta vapaaehtoisilta ja toimintaa tukevilta 

työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuunte-

lemalla apua tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

  

Aikaansaava 

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voi-

mavaramme oikein ja tuloksellisesti: keski-

tymme järjestön yhteisten tavoitteiden toteut-

tamiseen.  

 

Yhteistyökykyinen 

Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vastaamme 

parhaiten avun tarvitsijoiden tarpeisiin, kun 

teemme yhteistyötä Punaisen Ristin sisällä 

kansainvälisesti ja Suomessa. Toimimme avoi-

mena ja yhteistyökykyisenä kumppanina val-

takunnallisesti ja paikallisesti muiden järjestö-

jen, viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten 

kanssa.  

 

  

Periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme 
Olemme osa ainutlaatuista kansainvälistä liikettä, joka 

on läsnä yhteisöissä, ihmisten keskellä kaikkialla maail-

massa. Kaikki Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liik-

keen kansalliset yhdistykset toimivat samojen peruspe-

riaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kun-

nioittaa.  
 

Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toimintamme 

jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena työntekijöille ja vapaa-

ehtoisille kaikissa tilanteissa. 

 

Inhimillisyys 
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kai-

kin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan 

päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä 

ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, 

ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. 

 
Tasapuolisuus 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä 

pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, 

rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen ase-

man perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suu-

rimmassa hädässä. 
 

Puolueettomuus 

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja 

auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy kannan-

otoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan se-
kaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansal-

lisiin ristiriitoihin. 

 

Riippumattomuus 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yh-

distykset toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman 
maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön 

alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa 

niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaattei-

den mukaisesti. 

 

Vapaaehtoisuus 
Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on 

kaikin tavoin pyyteetöntä. 

 

Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset 
ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet 

auttaa toinen toisiaan. 

 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Pu-

naisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille maan 
kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle. 

 

Järjestön tarkoitus 

• Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja terveyttä 

sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia 

• Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa 
• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla 

• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhi-

millisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lievittä-

miseksi 

• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin 

sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hy-
vinvoinnin edistämiseksi  

• Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja 

auttamismieltä 

• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhi-

millisiä pyrkimyksiä kohtaan  

• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyk-

siä. 
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Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 
 

1.1 Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen 
toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumi-

seen 
Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti onnettomuuksiin, kriiseihin ja 

katastrofeihin kotimaassa ja maailmalla.  

 

Valmiussuunnittelu  
 

Auttamisvalmiutemme rakentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien va-

paaehtoisten toiminnalle. Pidämme valmiussuunnitelmamme ajan tasalla ja teemme yhteis-

työtä naapuriosastojen kanssa. Ajantasainen keräyssuunnitelma on tärkeä osa valmiussuun-

nittelua. Harjoittelemme ja pidämme näin yllä valmiuttamme. Kehitämme osaston valmiuden 

johtoryhmän toimintaa. Otamme eri tilanteisiin laaditut Punainen Risti auttamistilanteisssa 

(PRAT JKL) -toimintaohjekortit käyttöön. 

 

Osallistumme valtakunnalliseen Pisara 2019 -valmiusharjoitukseen, joka järjestetään 

26.10.2019. Harjoituksen teemana on puhtaan veden puute. Harjoitus toteutetaan kolme 

vuoden välein ja mukaan tarvitaan kaikkia Jyväskylän osaston vapaaehtoisia eri toiminta-

muodoista (ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, terveyspiste-

,  tiedotus-, valmius-  ja  ystävätoiminnasta). 

 

Mittarit: Päivitämme valmius- ja keräyssuunnitelman alkuvuonna 2019. 

 

 Otamme Punainen Risti auttamistilanteissa (PRAT JKL) -toimintaohjekortit 

käyttöön.  

 

Osallistumme 26.10.2019 valtakunnalliseen valtakunnalliseen valmiusharjoi-

tukseen Pisara 2019 eri toimintamuotojen vapaaehtoisten voimin. 

  

 

1.2 Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nope-

asti koko järjestön voimavarojen avulla  
Haluamme, että katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, 

menetykset ja vahingot vähentyvät.  

 

Hälytystoiminta 

 

Olemme yhteistyössä muiden osastojen kanssa varautuneet auttamaan äkillisissä onnetto-

muustilanteissa voimavarojemme mukaan.  Äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä tarjo-

amme ensiapua, ensihuoltoa, henkistä tukea ja kotimaan apua sekä osallistumme tarvitta-

essa kadonneen henkilön etsintään.  

 

Osastomme ylläpitää alueen tarpeita vastaavaa ensiapuryhmän ja ensihuoltoryhmän hälytys-

ryhmiä. Lisäämme hälytysvalmiudessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää. Varmis-

tamme, että vapaaehtoisten hälytysryhmien osaaminen on laadukasta. Varaudumme käyttä-

mään myös ystävätoiminnan vapaaehtoisia sekä järjestön ulkopuolelta tulevia vapaaehtoisia 

avustustehtävissä. Seuraamme, että tehtävät ovat sopivia vapaaehtoisille ja että vapaaeh-

toiset saavat tehtävien edellyttämän tuen ja niiden jälkeen riittävästi tukea jaksamiseen. 

Osaston hallitus saa säännöllisesti raportit hälytystilanteista, joissa osaston vapaaehtoiset 

ovat olleet mukana.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ja Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen välillä on 

vuonna 2015 uudistettu valmiussopimus, jossa Jyväskylän kaupunki maksaa valmiuskorvauk-

sen Jyväskylän osastolle. Sopimuksessa perusteella Jyväskylän osasto tukee Jyväskylän kau-

pungin sosiaalitoimea äkillisissä onnettomuustilanteissa ensihuollon järjestämisessä onnetto-

muuden uhreille ja heidän omaisilleen.  
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Ylläpidämme jatkuvaa keräysvalmiutta äkillisesti kotimaassa tai ulkomailla syntyvän ison 

avun tarpeen varalta, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi maanjäristys tai kuivuus.  

 

Hälytysryhmät ja vapaaehtoiset toimivat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta häly-

tystehtävissä. Otamme nuoret aktiivisesti mukaan järjestön auttamisvalmiuteen. Rekry-

toimme erityisesti uusia toimijoita hälytystoiminnan, ensiapupäivystyksen ja keräystoiminnan 

valmiuteen. 

 

Valmiustoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Valmiustoiminnan esittelijöinä 

osaston hallituksessa toimivat valmiuden yhteyshenkilö, ensiapuryhmän ryhmänjohtaja, ke-

räyspäällikkö, kotimaan avun yhtyshenkilö sekä tiedottaja.  

 

Mittarit: Osallistumme hälytystilanteisiin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua. 

 

 Järjestämme ensihuoltoa Jyväskylän kaupungin alueella tapahtuvissa onnetto-

muustilanteissa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun vamiussopimuksen mu-

kaisesti.  

 

 Käynnistämme tarvittaessa nopeasti hätäapukeräyksen, jos kotimaassa tai ul-

komailla syntyy suuri avun tarve ja tulee tarve käynnistää hätäapukeräys.  

 

Ensiapuryhmätoiminta 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa toimii kaksi ensiapuryhmää, Jyväskylän osaston en-

siapuryhmä sekä Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä, jonka osana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun häly-

tysryhmä. Ensiapukoulutuksen pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. 

Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja huolehtivat tarpeellisesta 

koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän kanssa. 

 

Vuoden 2019 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten kouluttautumista seuraavasti: 

• Osasto tukee aktiivisten ryhmäläisten osallistumista Punainen Risti Ensiapu Oy:n jär-

jestämille ensiapukursseille (EA 1, EA 2 ja EA 3). Osasto järjestää myös itse omakus-

tannushintaan ensiavun perus- ja jatkokursseja vapaaehtoisilleen. 

• Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan sitoutuneille jäsenille 

• Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan yhdessä piirin kanssa. 

• Muuta koulutusta (alkusammutus, järjestötuntemus,radiopuhelin, etsintä sekä ensi-

auttajakoulutusta) järjestetään tarvittaessa. 

• Ensiapuryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin järjestämille ensiapuryh-

mien harjoitusleireille. 

 

Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa, osoitteessa Sammonkatu 4. Ryhmäiltoja 

koskevista poikkeuksista tiedotetaan ensiapuryhmän Facebook -sivulla, sähköpostilla ja 

ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoontumisessa taukoa kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuo-

denvaihteen aikaan. 

 

Ensiapuryhmän sisällä toimii johtoryhmä, jonka jäsenillä on vastuutehtävät. Johtoryhmään 

kuuluu ryhmänjohtaja, varajohtaja, päivystyskoordinaattori, koulutusvastaava, varastovas-

taava sekä uusien ryhmäläisten mentori. 

 

Ensiapuryhmä tuottaa laadukasta ensiapupäivystyspalvelua eri tilaajille mahdollisuuksien 

mukaan. Ensiapupäivystysten järjestämiseen pyydetään tarvittaessa tukea muilta lähialueen 

ensiapuryhmiltä. 

 

Ensiapuryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen 

Ristin keräyksiin. 
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Vuoden 2019 aikana ensiapuryhmässä innostetaan nykyisiä ja uusia päivystäjiä osallistumaan 

aktiivisesti ryhmätoimintaan, ensiapupäivystyksiin sekä valmiustoimintaan. 

 

Ryhmäläiset rekrytoi aktiivisesti uusia jäseniä osastoon sekä ensiapuryhmään. 

 

Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsin-

töihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan Jyväskylän kau-

pungin kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaan ensiapuryhmä antaa tarvittavaa apua 

kansalaisten evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä. 

 

Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2019 talousarviossa ylläpitämään ensiapu- ja valmius-

toiminnan koulutusta ja kalustoa. Ensiapuryhmän laite– ja kalustoinvestointeihin vuonna 

2019 kuuluu suurimpana käynnistää uuden pelastuspalveluauton sekä päivystysteltan han-

kinta. 

 

Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan. Ensiapuryhmätoiminnan esittelijänä halli-

tukselle toimii ensiapuryhmän ryhmänjohtaja tai ryhmänvarajohtaja. 

 

Mittarit: Ensiapuryhmä saa 10 uutta ensiapuryhmäläistä vuonna 2019 

Enisapuryhmä järjestää 20 harjoitusta vuonna 2019, joissa on paikalla keski-

määrin 15 hekeä per kokoontuminen 

Ensiapu 1-kurssila koulutetaan 10 henkeä, ensiapu 2-kurssilla 10 henkeä ja 

päivystyspalvelukurssilla 10 henkeä vuonna 2019 

Ensiapuryhmän hälytysryhmä auttaa viranomaisia osana Vapaaehtoista pelas-

tuspalvelua esimerkiksi kadonneen henkilön etsinnöissä.  

Ensiapuryhmä tarjoaa 30 eri yleisö- tai urheilutapahtuman järjestäjälle en-

siapupäivystystä.  

Vuoden lopussa ryhmäläisille tehtävässä tyytyväisyyskyselyssä kiitettävä arvo-

sana. 

 

Rautpohjan ensiapuryhmä  

 

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä toimii teollisuuden ensiapuryhmänä Punaisen Ristin oh-

jeistuksella. 

Ensiapuryhmä toimii pääasiassa tehdasalueella ja tekee työnantajan ryhmälle osoittamia toi-

mintoja. 

 

Ensihuoltotoiminta 

 

Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja taitoja yhdessä eri viranomais-

ten, lähialueen Punaisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen 

kanssa. Ryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. Ryhmäiltoja 

koskevista poikkeuksista ilmoitetaan sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoontu-

misessa taukoa kesäkuusta elokuuhun. 

 

Ensihuoltoryhmä järjestää muonituksia tarvittaessa erilaisiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien 

mukaan. Ryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä-keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen 

Ristin keräyksiin.  

 

Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudistetun yhteistyöso-

pimuksen mukaan ensihuoltoryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensi-

huoltotehtävissä. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja viranomaisten 

pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan. 

Etsinnöissä ensihuoltoryhmän vastuulla on pääosin muonitustehtävät. Tulipalotilanteissa en-

sihuoltoryhmä tukee Kotimaan avun yhdyshenkilön toimintaa auttaen tulipalojen uhreja an-

taen sekä käytännön apua että henkistä tukea.  

 



 

9 

Jyväskylän osasto jakaa joulukuussa 2019 valtakunnallisessa Hyvä joulumieli – keräyksestä 

saatuja lahjakortteja, joilla vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet 

voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Apua tarvitsevat perheet etsitään yhdessä Jy-

väskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Vastuuhenkilönä toimii osaston kotimaan avun 

yhteyshenkilö. 

 

Ensihuoltoryhmä raportoi toiminnastaan hallitukselle. Esittelijöinä toimivat pääosin valmiu-

den ja kotimaan avun yhdyshenkilöt.  

 

 

Mittarit:  Ensihuoltoryhmä ja kotimaan apu saa kolme uutta vapaaehtoista vuonna 2019. 

 

Jyväskylän osasto jakaa Hyvä joulumieli -lahjakortteja joulukuussa 2019 vaike-

assa elämäntilanteessa oleville lapsiperheille.  

 

 

1.3 Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvista-
massa yhteisöjä tulevan varalle 
Haluamme, että ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin 

katastrofeista ja kriiseistä.  

 

Avun tarve jatkuu vakavan kriisin jälkeen usein pitkään. Henkisen tuen tarjoaminen onnetto-

muuden jälkeen on keskeinen onnettomuuden jälkeen tarjottava apu. Osastomme toimii tar-

vittaessa yhteistyössä paikallisten ihmisten, viranomaisten, järjestöjen, seurakuntien ja mui-

den toimijoiden kanssa.  Tuemme vapaaehtoisiamme toimimaan onnettomuudesta tai krii-

sistä toipumisen tukena kouluttamalla avainhenkilöitä. 

 

Henkisen tuen toiminta  

Ensiapuryhmän, ensihuoltoryhmän ja ystävätoiminnan vapaaehtoisia koulutetaan antamaan 

henkistä tukea onnettomuuden uhreille ja heidän läheisilleen. Ensiapuryhmä ja ensihuolto-

ryhmä tekevät yhteistyötä kriisikeskus Mobilen, Keski-Suomen keskussairaalan kriisiryhmän 

sekä Keski-Suomen kirkon henkisen huollon valmiusryhmän kanssa suuronnettomuustilan-

teissa. Tarvittaessa apuun tulee myös Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen psykologien 

valmiusryhmä jos Jyväskylässä tapahtuu suuronnettomuus.  

 

Vapaaehtoisille järjestetään tarvittaessa jälkipuintitilaisuuksia raskaiden tai poikkeavien 

avustustilanteiden jälkeen.  

 

Mittarit:  Teemme yhteistyötä kriisikeskus Mobilen kanssa esimerkiksi ensihuoltotilan-

teissa henkisen tuen järjestämiseksi mahdollisten onnettomuuden uhreille ja 

heidän omaisilleen. Teemme tarvittaessa yhteistyötä myös Keski-Suomen kes-

kussairaalan kriisiryhmän, Keski-Suomen kirkon henkisen huollon valmiusryh-

män sekä valtakunnnallisen psykologien valmiusryhmän kanssa.   

 

 Vapaaehtoiset osallistuvat henkisen tuen perus- ja jatkokursseille vuonna 

2019. 

 

 

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoin-
nin ja turvallisen elämän vahvistaminen 
 

2.1 Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhtei-
söjä 
Haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön kuu-

lumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. Haluamme, että ihmisten valmius ja rohkeus auttaa 

lisääntyy. Haluamme, että tapaturmien ja onnettomuuksien riskit vähenevät sekä ihmisten ja 

yhteisöjen kyky selviytyä myös yllättävistä tilanteista paranee.  
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Olemme läsnä lähiyhteisöissä osana ihmisten arkea. Rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktii-

visesti oman lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Punainen Risti kannustaa ihmisiä huo-

lehtimaan toimintakyvystään, kotiympäristönsä turvallisuudesta sekä vaikuttamaan itse koti- 

ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. 

 

Nuorisotoiminta 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston nuoret haluaa olla mukana tukemassa ensiapu-

ryhmätoimintaa vuonna 2019. Tavoitteena on rekrytoida uusia vapaaehtoisia mukaan nuor-

ten toimintaan sekä myös ensiaputoimintaan.  

Myös vuonna 2019 nuoret haluavat panostaa kouluyhteistyöhön kuten ammattikorkeakoulu-

jen ja yliopistojen kanssa tehtävään yhteistoimintaan. Ensisijaisen tärkeää on saada näky-

vyyttä kouluissa sekä jakaa tietoutta Jyväskylän osaston monimuotoisesta toiminnasta. 

Avainasemassa on myös vapaaehtoistyön markkinointi, johon tulee kiinnittää huomiota myös 

vuonna 2019. 

Reddie Kids -kerho jatkaa toimintaansa myös vuonna 2019. Kerho on 7-10 vuotiaille suun-

nattu ja kokoontuu Sammonkadulla joka tiistai. Kerhotoiminnan tarkoituksena on tarjota lap-

sille hauska ja turvallinen ympäristö, jossa voi tutustua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä 

esimerkiksi perusensiaputaitoihin leikkien ja pelien avulla.  

Tavoitteena on järjestää kerhonohjaajakoulutuksia, jotta saadaan lisää ohjaajia kerhoon.  

Nuorisotoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Nuorisotoiminnan esittelijänä 

toimii nuorisotoiminnan yhteyshenkilö.  

Mittarit: Rekrytoimme Jyväskylän osastoon kymmenen uutta vapaaehtoista tekijää nuo-

risotoimintaan. 

  

Järjestää kaksi Reddie Kids -kerhonohjaajakoulutusta. 

  

Olemme mukana opiskelijoiden  tapahtumissa ja tilaisuuksissa (vähintään kol-

messa eri tapahtumassa). 

 

Esteettömyys 

Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden varmistaminen edellyttää, että toimintamme on 

kaikkien saatavilla ja toimitilat ovat esteettömät. Tällä hetkellä Sammonkadun toimitilat eivät 

ole esteettömät esimerkiksi sähköpyörätuolia käyttäville. Huomioimme tämän ja pyrimme 

saamaan tiloihin esteetön kulku kaikille. Jos joudumme hankkimaan uudet tilat vuonna 2019 

huomioimme esteettömyyden uusia tiloja hankkiessamme.  

 

Mittarit: Huomioimme esteettömyyden toiminnassamme ja kehitämme sitä.  

 

Ensiapukoulutus  

Järjestämme osaston omien ensiavun ja terveystiedon kouluttajien toimesta yhdestä kah-

teen ensiavun perus- ja jatkokurssia osaston omille vapaaehtoisille vuoden 2019 aikana.  

 

Mittarit: Järjestämme yhdestä kahteen Punaisen Ristin EA 1- tai EA 2 -kursia vuonna 

2019 osaston vapaaehtoisille. 

 

Ensiapupäivystys  

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä myy ensiapupäivystyspalvelua 

yleisö- ja urheilutapahtumien järjestäjille. Päivystyskorvaukset käytetään mm. ensiapuryh-

män kouluttamiseen ja varustamiseen sekä muuhun osaston toimintaan. Kehitämme ensiapu-

ryhmämme koulutusta ja päivystysvarusteita vastaamaan entistä paremmin tämän hetken 

tarpeisiin.  

 

Mittarit: Koulutettujen ensiapupäivystäjien lukumäärä kasvaa. 
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 Ensiapuryhmä päivystää entistä useammassa yleisö- ja urheilutapahtumassa.  

 

2.2 Edistämme hyvinvointia ja terveyttä 

 
Haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoin-

nista paranevat. Haluamme kaventaa terveyseroja.  

 

Terveyden edistäminen on Punaisen Ristin painopiste maailmanlaajuisesti. Työmme keskittyy 

ennaltaehkäisyyn.  

 

Terveyden edistämisen ohjelma 

Tavoitteenamme on, että haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmisryhmät saavat Suomen 

Punaisen Ristin vapaaehtoisilta apua ja tukea omasta terveydestään huolehtimiseen.  

 

Terveyspiste  

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tiloissa on avoinna terveyspiste, joka on matalan 

kynnyksen kohtaamispaikka. Terveyspisteissä vastaamme omasta terveydestään huolehti-

vien kysymyksiin ja tuemme ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämisessä.  

 

Tähän keskitymme: 

• Uudistamme terveyspistettä monimuotoisemmiksi 

• Rekrytoimme uusia terveyspisteen vapaaehtoisia 

 

Terveyspistetoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston 

hallituksessa  terveystoiminnan yhteyshenkilö.  

 

Mittarit: Terveyspisteen toiminta tulee vahvaksi osaksi Jyväskylän osaston toimintaa. 

 

Ihmiset tuntevat Terveyspisteen toiminnan ja kävijämäärä kasvaa.  

  

Terveyspisteeseen saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. 

  

 

2.3 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia  
Haluamme, että yksinäisyys vähenee ja lievittyy Suomessa.  

 

Ystävätoiminta  

 

Monipuolisella ystävätoiminnalla vähennämme yksinäisyyttä eri ihmisryhmissä. Vapaaehtoi-

set kohtaavat yksinäisiä ihmisiä järjestämällä monipuolista ystävätoimintaa laitoksissa, toi-

mimalla saattoapuna ja vierailemalla kotona. Toiminta voi olla on säännöllistä tai kertaluon-

teista tukea tai ryhmämuotoisen toiminnan järjestämistä.  

 

Järjestämme ystävätoiminnan kursseja yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. Tarvittaessa 

järjestetään myös muita koulutuksia. 
 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuukausittain ystäväiltoja osaston 

tiloissa. Ystäväilloissa keskustellaan ystävätoiminnan kuulumisia ja ystävätoiminnan vapaa-

ehtoiset saavat vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedote-

taan aktiivisesti Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin, Valikko-verkoston ja muiden yhteistyö-

tahojen järjestämistä koulutuksista. 
 
Ystävänpäivän aattona 13.2.2019 järjestetään ystävänpäivätapahtuma, josta on tarkoitus 

saada tuloja ystävätoimintaan. 
 
Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n kanssa jatketaan järjestämällä Iloa iltapäivään -tilai-

suuksien ohjelmat. 
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Ystävävälitys  

Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva saa itselleen ystävän. Varmistamme, että tieto 

ystävätoiminnasta tavoittaa avuntarvitsijat.  

 

Vapaaehtoinen asiointiapu 

Vapaaehtoinen asiointiapua jatketaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoimin-

nan keskus Vaparin kanssa. Asiointiavun vapaaehtoisille järjestetään 1-2 tapaamista vuosit-

tain. 

 

Ystävätoiminnan toimintaryhmät 

Ystävätoiminnan yksi muoto on miesten ystäväryhmä Kokeneet konkarit. Se sopii miehille, 

jotka haluavat tavata samanlaisessa elämäntilanteessa olevia ja saada vierailujen ja alustus-

ten kautta virikkeitä omaan elämäänsä ja terveydestä huolehtimiseen. Konkarit osallistuvat 

osaston muuhun toimintaan, kuten ystäväiltoihin ja keräystoimintaan. 

 

Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toimintaryhmä runojen ystäville. Runopii-

rissä keskustellaan sovitun teeman mukaisista ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kir-

joittajista. Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen torstaina kello 13-14.30 

osaston tiloissa. Kokoontumisista ilmoitetaan myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot – 

palstalla osaston ystävävälittäjän toimesta. 
 

Ystävätoiminnan omaishoidon vertaisryhmä ja nuorten ystäväryhmä jatkavat toimintaansa. 

Tarvittaessa perustetaan uusia ystävätoiminnan ryhmiä. 
 

Tikkakoskella osallistumme vuonna 2019 Tikkakosken Lähiverkon projektiryhmän Tikkakos-

ken sydämellä toimintaan, jossa on mukana Punaisen Ristin lisäksi myös Jyväskylän kaupun-

gin Tikkakosken päiväkeskus, Jyväskylän kaupungin Tikkakosken asiointipiste, Jyväskylän 

Vanhusneuvosto, Tikkakosken alueseurakunta sekä K-S Järkkärit ry.   Tikkakosken tapahtu-

mia viisi vuodessa: helmikuu: ystävänpäivä; huhtikuu: vappu; kesäkuu: juhannus; marras-

kuu: kekri ja joulukuu: pikkujoulu. Lähiverkon mahdollinen tapahtuma Kevätiloa touko-

kuussa. 

 

Vaajakoskella toimii Vaajakosken ystäväkerho. Kerho järjestää virkistystilaisuuksia alueen 

vanhusten ja vammaisten asumisyksiköissä ja palvelutaloissa.  

 

Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston ystä-

vätoiminnan yhteyshenkilö.  

 
Mittarit: Järjestämme 5-6 ystävätoiminnan kurssia vuonna 2019.   

 

 Ystävänpäivän aattona 13.2.2019 järjestetään ystävänpäivätapahtuma, jolla 

hankintaan varoja Jyväskylän osaston ystävätoimintaan.  

 

 Asiointiavun vapaaehtoisille järjestetään 1-2 tapaamista vuosittain.  

 

Kokeneet konkarit kokoontuvat vuoden aikana ainakin kymmenen kertaa. Ko-

koontumisiin saadaan uusia kävijöitä. Konkareita liittyy osaston jäseniksi. 

  

Tikkakoskella jatkuu Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto Tikkakosken 

Lähiverkon projektiryhmän toiminta ja Vaajakoskella Vaajakosken ystäväker-

hon toiminta.  

 

Senioritoiminta 

 

Varttuneiden kerho on osaston senioritoimintaa. Tavoitteena on tukea kerholaisten henkistä 

ja fyysistä hyvinvointia tiedon, taiteen ja toiminnan keinoin.  

  

Kerho kokoontuu kuukauden kolmantena perjantaina kello 13 iltapäiväkahville osaston toi-

mitilaan Sammonkatu 4 kuuntelemaan ja keskustelemaan päivän aiheesta. Muutoksista il-

moitetaan sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse.  
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Kesä- ja heinäkuussa ei ole kerhotoimintaa.  

  

Vuonna 2019 tehdään retkiä ja teatterissa käyntejä omakustanteisena. Pikkujoulut järjeste-

tään yhdessä ystävien kanssa  

            

Kerholaiset osallistuvat Nälkäpäivä -keräykseen huoltamalla keräysvälineet ja osallistumalla 

keräys- ja myyntitehtäviin. 

 

Senioritoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston ystä-

vätoiminnan yhteyshenkilö.  

 

Mittarit: Vuonna 2019 tehdään yhdestä kahteen retkeä ja kaksi vierailua tetterissa. 

 

Ryhmä kokoontuu yhteensä kymmenen kertaa vuonna 2019. 

 

2.4 Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena 
Haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaiseen yhteis-

kuntaan. Haluamme kehittää yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja monikulttuurista 

lähiyhteisöä. Haluamme, että maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi suomalaiseen yhteiskun-

taan.  

 

Kehitämme toimintaamme avoimemmaksi, jotta turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja muut 

maahanmuuttajat pääsevät mukaan Punaisen Ristin toimintaan yhdenvertaisiksi toimijoiksi.  

 

Vastustamme syrjintää ja rasismia. Toteutamme rasisminvastaisen kampanjan. Vahvistamme 

yhteistyötä muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa kotoutumisen tukemiseksi. 

 

Toiminta Salmirannan vastaanottokeskuksessa 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston monikulttuurisessa toiminnassa (MOKU) mukana 

olevat vapaaehtoiset jatkavat vuonna 2016 käynnistynyttä toimintaa, joka on suunnattu ensi 

sijaisesti Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri ylläpitämässä Salmirannan vastaanot-

tokeskuksessa asuville turvapaikanhakijoille. Tarkoitus on tukea asukkaiden psykofyysistä 

hyvinvointia järjestämällä vastaanottokeskuksessa asuville turvapaikanhakijoille mielekästä 

tekemistä ja opastamalla heitä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen. 

 

Salmirannan vastaanottokeskuksessa järjestettävän toiminnan pääpainopisteitä tulevat ole-

maan hyväksi havaitut ja tarpeelliset, viikoittaiset vierailut vastaanottokeskuksessa seuraa-

vasti: 

 

Olohuoneillat 

Järjestetään joka torstai klo 18-20 vapaamuotoista toimintaa Salmirannan asukkaille pääasi-

assa naisille. Vietetään aikaa yhdessä, laitetaan ruokaa, leivotaan, tehdään käsitöitä ja kes-

kustellaan. 

 

Läksykerho 

Tarpeen ja resurssien mukaan järjestetään Salmirannan vastaanottokeskuksessa läksyapua 

koululaisille ja kaikille, jotka sitä tarvitsevat noin kerran viikossa. 

 

Juhlat ja vuodenaikoihin liittyvät tapahtumat 

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään asukkaille eri vuodenaikoina ja ajankohtaan liittyvinä 

juhlapäivinä teemailtoja yhdessäolon ja vaikkapa askartelun, musiikin ja virvokkeiden mer-

keissä neljä kertaa vuodessa. 

 

Muu toiminta 

Näiden lisäksi järjestämme vapaaehtoisten yhteisiä kokoontumisia ja voimavaratapahtumia, 

joissa suunnitellaan ja mietitään tulevaa toimintaa sekä huolehditaan vapaaehtoisten jaksa-

misesta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toiminnassamme otamme huomioon kaikki mah-

dollisuudet laajentaa ja kehittää toimintaamme vuoden aikana ja hankkia jatkuvasti uusia 

vapaaehtoisia joukkoomme. Uusille vapaaehtoisille järjestetään ohjausta ja koulutusta ja he 
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osallistuvat piirin järjestämään ”Tulijan tueksi”-koulutukseen. Osallistumme myös Rasismin 

vastaisen viikon (18.–24.3.2019) toimintaan. 

 

Monikulttuurien toiminta raportoi toiminnastaan osaston halliutkselle. Esittelijänä toimii mo-

nikulttuurisen tominnan sekä vastaanottokeskusten yhteyshenkilöt.  

 

Mittarit: Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten toiminta Salmirannan vastaanotto-

keskuksessa jatkuu.  

 

 Järjestämme Rasisminvastaisella viikolla (18.–24.3.2019) tapahtuman.  

 

 Lisäämme monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoisten lukumäärää kymmenellä 

hengellä vuonna 2019. 

 
Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puo-

lustaja 
 

3.1 Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään  

 
Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia 

päätöksiä.  

 

Vaikuttamistyömme perustuu omasta toiminnastamme nouseviin havaintoihin. Vapaaehtoi-

semme takaavat meille pääsyn avuntarvitsijoiden lähelle. Puhumme vapaaehtoistoiminnan, 

heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta ja 

vaikuttamaan sen puolesta, että Suomessa kannetaan vastuuta myös köyhien maiden kehi-

tyksestä. 

 

Vaikutamme siihen, että päättäjät ja toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat niin, 

että syrjäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenevät. Puhumme heikommassa 

asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta. Näemme avun-

saajat tekijöinä ja kumppaneina ja haluamme heidät mukaan toimijaksi.  

 

 

3.2 Puolustamme inhimillisyyttä  
Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. Haluamme, että Punaisen Ris-

tin periaatteet tunnetaan laajasti ja ne hyväksytään humanitaarisen avustustoiminnan edel-

lytyksenä.  

 

Välittämisen ja huolenpidon arvot ovat säilyneet suomalaisen yhteiskunnan arvoina ja 

teemme työtä, jotta näin olisi jatkossakin. Puolustamalla inhimillisyyttä vahvistamme myös 

omia edellytyksiämme toimia. Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisten arvojen 

puolesta. Jokainen vapaaehtoinen vahvistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jä-

sen. Käymme keskustelua Suomen Punaisen Ristin arvoista ja periaatteista sekä eettisistä 

ohjeista. Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat järjestön toimintaa ja päätöksentekoa.  

 

Rohkaisemme kaikkia osallistumaan keskusteluun yhteiskunnan ja Punaisen Ristin arvoista. 

Emme hyväksy voimistunutta vihapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme näky-

västi sitä vastaan. Lisäämme tietoisuutta syrjinnän muodoista ja rohkeutta puuttua syrjin-

tään. 

 

Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjin-

nän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskun-

nassa. 

 

Humanitaarisen oikeuden toiminta 

Humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on kaikkialla, myös Suomessa, perusta sille, että 

Punainen Risti voi jatkossakin toimia auttajana kaikkialla. Humanitaarisesta oikeudesta vies-

timinen on Punaisen Ristin perustehtävä kaikkialla maailmassa. Järjestämme humanitaarisen 
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oikeuden koulutusta ja tilaisuuksia yhdessä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin 

kanssa. Tarkoitus on käynnistää humanitaarisen oikeuden ryhmän toiminta uudestaan osana 

monikulttuurista toimintaa.   

 

Humanitaarisen oikeuden ryhmä raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toi-

mii monikulttuurisen toiminnan yhteyshenkilö.  

 

Mittarit: Humanitarisen oikeuden ryhmän toiminta käynnistyy uudestaan. 

 

Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 

 

4.1 Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille 
Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja mukautuu 

elämäntilanteen muutoksiin.  

 

Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ihmisen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punaisen 

Ristin tärkeimpiä periaatteita. Punaisen Ristin näkyvä ja tuloksellinen auttamistyö innostaa 

mukaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa yksittäisen 

vapaaehtoisen odotukset, osaaminen ja tuen tarve.  

 

Huolehdimme, että osaston eri toimintaryhmät ja yhteyshenkilöt ovat helposti löydettävissä 

ja tavoitettavissa. Huolehdimme riittävästä järjestökoulutuksesta ja perehdytyksestä.   

 

Haluamme enemmän nuoria mukaan toimintaamme. Parannamme ja tehostamme nuorille 

suunnattua viestintää ja teemme vapaaehtoistoiminnasta nuoria houkuttelevaa. 

 

Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa 

 

Toimintamme on avointa, esteetöntä ja siihen on kaikkien helppo osallistua ja toiminnan si-

sältöön on myös mahdollista itse vaikuttaa. Laaja ja aktiivinen jäsenistö luo hyvät toiminta-

edellytykset vapaaehtoisuudelle.  

Markkinoimme jäsenyyttä eri yleisötapahtumissa.  

Eläkevalmennus on yksi tapa saada osastolle aktiivisia toimijoita. Valmennukseen osallistuva 

eläkeläinen haastetaan pohtimaan, minkälainen Punaisen Ristin toiminta olisi hänelle miele-

kästä ja antoisaa. 

Järjestämme opskelijoille maksuttoman koulutuskokonaisuuden, jossa he voivat tutustua 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoihin.  Osallistuminen edellyttää 

jäsenyyttä. Koulutukseen osallistuneet saavat todistuksen ja he voivat lähteä mukaan osaston 

toimintaan.  

 

Uudet vapaaehtoiset ja jäsenet ovat järjestön voimavara. On tärkeää varmistaa heidän pää-

synsä mukaan toimintaan. Kannustamme kaikkia säännöllisesti toimivia vapaaehtoisia jäse-

nyyteen. 

 

Jäsenasioita käsittelee osaston hallitus. Esittelijänä toimii osaston jäsenmestari.  

Mittarit:  Osasto järjestää toimintavuoden aikana ainakin yhden 9-tuntisen eläkevalmen-

nuksen. 

 Nuorille järjestetään koulutuskokonaisuus, jossa on mahdollisuus liittyä Suomen 

Punaisen Ristin jäseneksi ja tutustua eri toimintamuotoihin.  

 Jäsenet saavat yhden jäsenkirjeen vuoden 2019 aikana. Kirje lähetetään säh-

köpostina niille joilla on sähköposti ja kirjeenä jos käytössä ei ole sähköpostia. 

Vastuuhenkilönä toimii jäsenmestari ja tiedottaja.  
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Osaston jäsenmäärä on vuoden 2019 lopussa 1350 jäsentä.  
 

 

4.2 Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta  
Haluamme, että meillä on aktiivinen osastoverkosto koko maassa.  

 

Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen toiminnan vahvuus. Toimivan osastover-

koston avulla tarjoamme ainutlaatuisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös uusille vapaa-

ehtoisuuden muodoille.  

 

Vapaaehtoisten tuki 

Osaston toiminnassa korostuu vapaaehtoisjohtaminen ja tuki vapaaehtoisille. Osasto ottaa 

vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjoaa toiminnan mahdollisuuksia. Osasto nimeää 

henkilön, jonka tehtävänä on uusien vastaanottaminen. 

 

Eri vapaaehtoistehtävissä toimivia kiitetään Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksin. 

Vastuuhenkilönä on jäsenmestari.  

 

Mittarit: Uusien vastaanottamiseen on nimetty henkilö. 

  

Vapaaehtoisille myönnetään ja haetaan Punaisen Ristin huomionosoituksia (ak-

tiivimerkkejä, ansiomerkkejä, pronssisisa, hopeisia ja kultaisia ansiomitaleja)  

 

Viestintä 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston viestinnästä vastaa tiedottaja yhdessä puheen-

johtajan, viestintätiimin vapaaehtoisten sekä toimintaryhmien vetäjien kanssa. 

 

Kehitämme osaston sisäisä tiedonkulkua. Sisäisessä tiedottamisessa Jyväskylän osasto käyt-

tää ensiapuryhmien valtakunnallista Hupsis -tietokantaa, sähköpostilistoja, tekstiviestejä, pu-

heluita sekä kirjeitä.  

 

Jyväskylän osastolla on omat Internet -kotisivut osoitteessa jyvaskyla.punainenristi.fi. Lähe-

tämme tiedotusvälineille uutiskirjeitä ja tiedotteita.  

 

Suomen Punainen Risti on ottanut käyttöön valtakunnallisen vapaaehtoisten tietojärjestelmän 

”Oma Punainen Risti”, jota kautta uudet vapaaehtoiset voivat ilmoittautua mukaan toimin-

taan.  

 

Jyväskylän osasto on mukana sosiaalisessa mediassa. Käytämme Jyväskylän osaston Face-

book, Instagram ja Twitter -tilejä tiedottamiseen. Käytämme maksullista mainontaa esimer-

kiksi Facebookissa valikoiden esimerkiksi ystävänpäivätapahtuman (14.2.) markkinoinnissa.   

 

Ylläpidämme tiedotusvalmiutta äkillisten erityis- ja onnettomuustilanteiden varalta. Voimme 

kertoa miten Punainen Risti auttaa ja miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita erityis- ja 

onnettomuustilanteissa. 

 

Osallistumme keskustoimiston viestinnän järjestämään valtakunnalliseen viestintäkoulutuk-

seen.  

 

Tiedotustoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston tie-

dottaja.  

 

Mittarit: Jyväskylän osasto saa positiivista medianäkyvyyttä vuonna 2019 lehdissä, 

verkkolehdissä, radiossa tai TV:ssä. 

 

 Facebook-, Instagram-, Internet ja Twitter-sivuja ja Oma Punainen Risti -jär-

jestelmää ylläpidetään ja päivitetään.  

 

Facebook -sivujen tykkääjien lukumäärä kasvaa yli 800:n. Instagram -tilillä 

seuraa 300 ihmistä. Twitter -seuraajien lukumäärä nousee yli 200:n.  
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 Jos Jyväskylässä tai lähiseudulla tapahtuu suuronnettomuus, kerromme miten 

autamme, miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.  

 

Vapaaehtoisten koulutus 

Ensiapuryhmätoiminnan vapaaehtoisille järjestetään ensiavun perus- ja jatkokursseja tai he 

osallistuvat Punaisen Ristin Ensiapu Oy:n järjestämille ensiapukursseille. Lisäksi he osallistu-

vat Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin järjestämille päivystyspalvelukursseille.  En-

siapu 3-kursseille ja ensiauttajakursseille lähetetään aktiivisia ensiapuryhmäläisiä. Tämän li-

säksi ensiapuryhmäläisillä on mahdollisuus osallistua henkisen tuen peruskurssille sekä etsin-

nän peruskurssille. Länsi-Suomen piirin järjestämille ensiapuryhmien harjoitusviikonloppuun 

osallistutaan.  

 

Ensihuoltoryhmän vapaaehtoiset koulutetaan ensihuollon, ensiavun ja henkisen tuen perus-

kursseilla.  

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoiset koulutetaan ystävätoiminnan peruskursseilla sekä ulkoiluys-

täväkursseilla. Henkisen tuen kursseja tarjotaan myös ystävätoiminnan vapaaehtoisille.   

 

Monikulttuurisen toiminnan vapaaehtoiset osallistuvat ”Tulijan tukena” -koulutukseen.  Hu-

manitaarisen oikeuden ryhmän vapaaehtoisille järjestetään humanitaarisen oikeuden perus- 

ja jatkokursseja.  

 

Nuorisotoiminnan vapaaehtoisille järjestetään kerhonohjaajakoulutuksia.  

 

Mittarit: Järjestämme 5-6 ystävätoiminnan kurssia vuonna 2019.   

 

4.3 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan aut-
tamisen kaikissa tilanteissa 
Haluamme, että suomalaiset luottavat Punaisen Ristin kykyyn auttaa.  

 

Toimintamme edellytyksenä on, että maineemme säilyy hyvänä ja voimme toimia luotetta-

vana auttajana kaikissa tilanteissa.  Avunsaajat luottavat Punaisen Ristin auttajiin ja siihen, 

että toimintaa johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Osastossamme on koulutettu toi-

minnantarkastaja. Varmistamme riittävän järjestöosaamisen ja hyvän hallinnon koulutta-

malla ja tukemalla osaston avainhenkilöitä.  

 

Kesäkuun hallituksen kokouksessa tehdään vuoin 2019 toimintasuunnitelman puolivuotis-

tarkastelun, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista.   

 

Mittari:  Hallitus tekee toimintasuunnitelman puolivuotistarkastelun kesäkuussa 2019.  

 

4.4 Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toi-
mintaa kaikilla järjestötasoilla  
Haluamme, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan aina avun tarpeen 

näkökulmasta.  

 

Toimintalinjaus on koko järjestön hyväksymä strategia, jonka toteuttaminen on kaikkien yh-

teinen tehtävä. Varmistamme että vuosien 2018–2020 toimintalinjaus on tuttu kaikille toi-

mioille. Toimintatavassamme korostuvat tekemisestä oppiminen, innovatiivinen uuden ko-

keilu ja pilotoinnit.  

 

Jotta voimme auttaa avuntarvitsijoita mahdollisimman hyvin, on meidän suunniteltava ja 

seurattava toimintaamme johdonmukaisesti. 

 

Huolehdimme riittävästä luottamushenkilöiden koulutuksesta. Hallituksen jäsenille ja luotta-

mushenkilöille järjestetään alkuvuodesta 2019 koulutus- ja kehittämispäivä yhdessä Länsi-

Suomen piirin työntekijöiden kanssa.  
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Mittari: Hallituksen ja avainvapaaehtoisten koulutus- ja kehittämispäivä toteutetaan 

alkuuodesta 2019.  

 

4.5 Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan aut-

tamisen kaikissa oloissa  
Haluamme, että meillä on tasapainoinen talous kaikilla järjestötasoilla. Näin mahdollis-

tamme auttamistyömme.  

 

Aktiivinen resurssien etsintä luo mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle. Auttamisval-

miuden varmistamiseksi on tärkeää, että rahoituksen hankkiminen on jatkuvaa.  

 

Ystävänpäivätapahtuman (13.2.) tarkoituksena on hankkia rahoitusta ystävätoimintaan. 

 

Jäsenmaksut luovat taloudellisen perustan mistä syystä tavoitteellinen jäsenhankinta sekä 

säännöllinen jäsenhuolto on osa osaston perustehtäviä. 

 

Talousarvio vuodelle 2019 on +/- 0,00 euroa yli-/alijäämäinen.  

 

Varainhankinta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii varainhankin-

nan yhteyshenkilö ja rahastonhoitaja.  

 

Keräystoiminta 

Nälkäpäivä (26.-28.9.2019) on tärkein Suomen Punaisen Ristin vuosittainen keräys. Keräyk-

sessä keätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirhastoon. Teemme sitä varten 

teemme jatkuvaa kerääjärekrytointia ja näkyvää kampanjointia.  Toimimme Nälkäpäivän ke-

räysjärjestelyissä yhteistyössä Punaisen Ristin Kuokkalan ja Palokan osastojen kanssa. 

Luomme kontakteja Jyväskylän alueella toimiviin yrityksiin, järjestöihin ja muihin ryhmiin, 

jotka haluavat olla mukana avustustyössä joko lahjoituksin tai kerääjinä. Lipaskerääjiksi il-

moittautuneisiin pidetään yhteyttä. Parannamme mahdollisuuksia osallistua keräykseen säh-

köisillä maksutavoilla. Keräystempauksiin kuuluu olennaisena osana tuotteiden myynti ja viih-

teellinen ohjelma myyntipaikoilla. Ne tuovat keräykselle myös näkyvyyttä ja julkisuutta, jo-

hon kehitellään vuosittain uutta sisältöä. 

 

Valtakunnallisen Nenäpäivä-kampanjan (8.11.2019) järjestää Nenäpäivä-säätiö, joka toimii 

kampanjaorganisaationa yhdeksälle järjestölle. Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 2004 perus-

taneet Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti ja Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen kanssa. 

Nenäpäivä-säätiön toiminnassa ovat mukana myös Fida International, Pelastakaa Lapset, Plan 

International Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ja 

Suomen Lähetysseura. Yle tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan. Osallistumme mahdolli-

suuksien mukaan Nenäpäivä -tapahtumiin Jyväskylässä.  

Hyvä Joulumieli -keräyksellä (21.11.–24.12.2019) hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruo-

kalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Keräyksen järjestävät Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen 

ja Radio Vegan kanssa. Osallistumme Hyvä Joulumieli -keräykseen keräämällä lahjoituksia 

sekä jakamalla lahjakortteja Jyväskyläläisille vähävaraisille vaikeassa elämäntilanteessa ole-

ville lapsiperheille.  

Keräystoiminta raportoi toiminnastaan osaton hallitukselle. Esittelijänä toimii keräyspäällikkö.  

Keräysjohtaja ja tiimi: Olli Lehtonen, Ritva Salomaa, Veli-Matti Ahonen, Sanna Sinkko-

nen, Jouko Aho, Ulla Kyllönen ja Leena Tiainen. 

 

Mittarit:    Yli 100 Nälkäpäivän lipaskerääjää (kolmen osaston) 

Rahallinen Nälkäpäivä -keräyksen tulos Jyväskylässä yli 15 000 euroa. 

 

Nenäpäivään ja Hyvä Joulumieli -keräykseen osallistutaan mahdollisuuksien 

mukaan.  
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Osaston vuosikalenteri 2019 
 

 

Helmikuu 

 

 13.2.2019 Ystävänpäiväkonsertti 

14.2.2019 Ystävänpäivä  

 

Maaliskuu 

 

 18.–24.3.2019 Rasisminvastainen viikko  

 26.3.2019 Osaston sääntömääräinen kevätkokous klo 18:30 

 

Huhtikuu 

 7.4.2019 Maailman terveyspäivä 

 

Toukokuu 

 

6.–12.5.2019 Punaisen Ristin viikko 

 

Syyskuu 

 

26.–28.9.2019 Nälkäpäivä -keräys  

 

Lokakuu 

 

 26.10.2019 Valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara 2019, teemana puhtaan 

veden puute 

  

Marraskuu 

  8.11.2019 Nenäpäivä  

  12.11.2019 Osaston sääntömääräinen syyskokous klo 18:30 

 21.11.–24.12.2019 Hyvä Joulumieli -keräys 

 

Joulukuu 

 1.12.2019 Maailman AIDS -päivä 
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