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1 Yleiskatsaus vuoden 2018 toimintaan  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste oli vuonna 

2018 tiedotustoiminnan kehittämisessä. 

Jyväskylän osasto sai näkyvyyttä mediassa 

vuonna 2018 esimerkiksi ystävänpäivään 

14.2. liittyen, kun Rasinrinteellä 23.5.2018 

paloi nuorisoasuntojen omistama luhtitalo 

ja asukkaat evakuoitiin, Kuokkalan Suu-

ruspäässä runkovesiputken rikkoutuminen 

ajoi 22.6.2018 kerrostalon asukkaat evak-

koon ja osaston vapaaehtoiset osallistuivat 

evakuoitujen majoittamiseen. Jyväskylän 

osastolle hankittiin uusi leikekirja, lehti-

leikkeiden arkistointia varten.  Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Face-

book -sivuilla oli 31.12.2018 tykkääjiä yh-

teensä 671, kun vuosi sitten 31.12.2017 

tykkääjiä oli 569. Jyväskylän osasto avasi 

12.7.2018 oman Instagram -tilin. Vuoden 

lopussa Instagram-tilillä oli 25 julkaisua ja 

241 seuraajaa. Twitter -tilillä Twiittejä oli 

yhteensä 294, joista vuonna 2018 julkais-

tiin 142 kappaletta ja seuraajia oli yhteen-

sä 165. Osaston eri toimintaryhmien käyt-

töön hankittiin kaksi osaston logolla varus-

tettua A-katupuhujaa. Tiedottaja osallistui 

Auttajat ulapalla, Vapaaehtoisten seminaa-

riristeilylle M/S Silja Serenadella 9.-

11.11.2018 Helsingistä Tukholmaan. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmän aikuisten joukkue 

edusti Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriä 

Turussa 16.6.2018 järjestetyissä ensiavun 

SM-kilpailuissa. Kilpailujoukkueen ryhmän-

johtajana toimi Aarno Vitikainen ja ryhmä-

läisinä Birgitta Alakoski, Mika Leppänen, 

Timo Pänkäläinen sekä Maarit Ryhänen. 

Joukkue sijoittautui sarjassaan kuuden-

neksi. Tilattuja ensiapupäivystyksiä en-

siapuryhmällä oli yhteensä 31. Niissä au-

tettuja oli yhteensä 262.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuok-

kalan ja Palokan osastojen yhteinen Näl-

käpäivä -keräys (20.-22.9.2018) tuotti 

yhteensä 17 245,63 euroa Suomen Punai-

sen Ristin katastrofirahastoon. 

 

Vapaaehtoiset hälytettiin vuonna 2018 

yhdeksään eri kadonneen henkilön etsin-

tään. Yhdessä etsinässä muonitettiin etsi-

jöitä. Kotimaan apua Jyväskylän osasto 

jakoi kahdeksan eri tulipalotilanteen tai 

muun onnettomuustilanteen jälkeen vuon-

na 2018. Etsinnöissä ja kotimaan avun 

tilanteissa autettuja oli yhteensä 40.   

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 176 eri 

lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Jou-

lumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron 

arvoisia lahjakortteja osaston alueella jou-

lukuussa. Apua tarvinneet perheet etsittiin 

yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoi-

men kanssa.   

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 230 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, ystävä-

perheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, 

kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja 

muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden 

lopussa osastossa oli kaikkiaan 99 ystävä-

paria. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuo-

den aikana 43. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin vuosikokous järjestettiin 29.4.2018 

Jyväskylässä Cumulus Laajavuoressa. Pii-

rihallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle 

2018-2020 valittiin Nita Sammalisto Jy-

väskylän osastosta. Piirihallituksen pu-

heenjohtajana jatkaa Alpo Tanskanen Jy-

väskylän osastosta vuoden 2019 vuosiko-

koukseen asti.  

 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2018 lopussa oli yhteensä 1 167 henkeä.  

 

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja 

vuonna 2018 olivat mm. ensiapupäivystys-

tuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuolto-

sopimus sekä jäsenmaksutuotot. Tilinpää-

tös vuodelta 2018 osoittaa -10 163,35 eu-

roa alijäämää. Ensiapupäivystysmyynti ei 

vuonna 2018 toteutunut odotetulla tavalla, 

joka selittää osin vuoden 2018 huonoa 

taloudellista tulosta.  
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2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakun-

nalla  

 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta 
 

 

 
 

Jyväskylän osaston hallitus kokoontui 

vuonna 2018 yhteensä 12 kertaa.  

 

Hallitus järjesti hallituksen kokouksen yh-

teydessä osaston kehittämispäivän 

10.3.2018 Kortteliravintola Carismassa.  

Paikalle kutsuttiin myös eri toimintaryh-

mien vetäjät. Kehittämispäivässä kuultiin 

Länsi-Suomen piirin monikulttuurisuustoi-

minnan kehittäjä Taija Savolaisen esitys 

monikulttuurisesta toiminnasta sekä tie-

dottaja Marko Tervon esitys tiedotustoi-

minnasta.  

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin vuosikokous järjestettiin 29.4.2018 

Jyväskylässä Cumulus Laajavuoressa. Jy-

väskylän osastolla oli 13 virallista äänival-

taista kokousedustajaa. Virallisina äänival-

taisina kokousedustajina toimivat Jouko 

Aho, Vieno Aho, Leena Hänninen, Olli Leh-

tonen, Eila Lyytikäinen, Timo Pänkäläinen, 

Toini Salmela, Marja-Liisa Relander, Maarit 

Ryhänen, Ritva Salomaa, Leena Tiainen ja 

Marja-Liisa Valkola. Vuosikokouksessa teh-

tiin henkilövalintoja.  Piirihallituksen jäse-

neksi kaksivuotiskaudelle 2018-2020 valit-

tiin Nita Sammalisto Jyväskylän osastosta. 

Piirihallituksen puheenjohtajana jatkaa 

Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta vuo-

den 2019 vuosikokoukseen asti. Seuraa-

vassa piirin vuorikokouksessa käytäviä 

henkilövaaleja varten valittiin valmisteleva 

vaalitoimikunta. Maarit Ryhänen Jyväsky-

län osastosta valittiin valmisteleva vaali-

toimikunnan jäseneksi. 

 

Hallituksen kokouksessa 9/2018, 

11.9.2018 hallitus teki toimintasuunnitel-

man 2018 tavoitteiden toteutumisen puoli-

vuotistarkastelun.  

 

Jäsenmestari Maarit Ryhänen, nuorisotoi-

minnan yhdyshenkilö Nita Sammalisto, 

tiedottaja Marko Tervo sekä toiminnanoh-

jaaja Päivi Polvi osallistuivat Auttajat ula-

palla -seminaariristeilylle Helsingistä Tuk-

holmaan 9.-11.11.2018. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton sääntömääräinen kevätkokous järjes-

tettiin 27.3.2018 Jyväskylässä. Kokouk-

seen osallistui yhteensä 21 osaston henki-

löjäsentä. Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston sääntömääräinen syysko-

kous järjestettiin 13.11.2018 Jyväskylässä. 

Paikalla oli 19 Jyväskylän osaston henkilö-

jäsentä. 

       Kuva: Joona Jylhälehto 
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Suomen Punaisen Ristin Kuokkalan osas-

ton 30-vuotisjuhlat järjestettiin lauantaina 

27.10.2018 Kuokkalan kirkossa. Ritva Sa-

lomaa ja Ulla Kyllönen osallistuivat juh-

laan. Ensihuoltoryhmäläiset  järjestivät   

kahvituksen  tilaisuuteen. XXXXXXXXXXXX 

Jyväskylän osaston hallitus 2018 

puheenjohtaja  

varapuheenjohtaja, valmiuden yhteyshenkilö  

kotimaan avun yhteyshenkilö   

keräysjohtaja 

terveystoiminnan yhteyshenkilö 

varainhankinnan yhteyshenkilö    

jäsenmestari 

monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö 

tiedottaja  

 

Timo Pänkäläinen  

Erkki Hietala 

Jouko Aho 

Olli Lehtonen  

Ilkka Mikkonen 

Tuija Riikonen  

Maarit Ryhänen 

Noora Sirkka  

Marko Tervo 

Leena Tiainen 

Muut luottamustehtävät 2018 

sihteeri, ystävätoiminnan yhteyshenkilö, toiminnanohjaaja  

rahastonhoitaja 

kouluyhteistyön yhteyshenkilö (8.5.2018 asti) 

nuorisotoiminnan yhteyshenkilö,  

kouluyhteistyön yhteyshenkilö (8.5.2018 alkaen) 

ensiapuryhmän ryhmänjohtaja  

 

Päivi Polvi 

Kristiina Alho 

Veera Röyttä 

 

Nita Sammalisto 

Aarno Vitikainen 

Toiminnantarkastajat 2018  

toiminnantarkastaja 

varatoiminnantarkastaja 

Toimintaryhmät 2018 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä  

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä 

Kokeneet konkarit -ryhmä   

Monikulttuurisuustyöryhmä     

 

 

Nuorten ystäväryhmä 

 

Omaishoitajien vertaisryhmä 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho 

Rautpohjan ensiapuryhmä 

Reddie Kids -kerho, Sammonkatu 

 

 

 

 

 

Runopiiri 

Tikkakosken Lähiverkko  

Täyttä elämää eläkkeellä -valmentajat 

 

 

Vaajakosken ystäväkerho 

Varttuneiden kerho 

 

Eija Saario  

Jarkko Suominen 

 

Aarno Vitikainen 

Vieno Aho  

Olli Lehtonen 

Riitta Peräinen 

Pilvi Raitila 

Kirsti Salo 

Millamari Juntunen 

Mika Vehmas 

Mirva Vainionpää 

Helena Lehti 

Tapani Koikkalainen 

Veera Röyttä 

Nita Sammalisto 

Jonna Siren 

Tilda Rahkonen 

Oona Rytkönen 

Rada Virkkilä.  

Daisy Holopainen 

Leena Tiainen 

Olli Lehtonen 

Ritva Nurminen 

Anna-Maija Ylönen  

Ulla Kyllönen 

Ritva Salomaa 
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2.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

Jäsenhankinta 
 

Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän osaston 

jäsenmäärä oli 1 167 henkeä (vuoden 

2017 lopussa 1 234 henkeä). Osastokarhu-

ja ei maksamattomille jäsenille vuona 

2018 lähetetty osaston toimesta. 
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KAAVIO 1: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys vuosina 2005-2018 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin järjestötoiminnan kehittäjä Minna 

Laihorinne sekä Nuorisotoiminnan alueelli-

sen kehittämisen -hankkeen työntekijä 

Erika Karstinen ideoivat vuoden 2018 ai-

kana yhdessä Jyväskylän osaston kanssa 

jäsenhankinnan tehostamista. Kohderyh-

mäksi valikoituivat nuoret. Projekti konkre-

tisoitui, kun Jyväskylän osasto osallistui 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskeli-

jakunnan JAMKOn avajaisfestareille 

30.8.2019 Lutakossa. Opiskelijoille tarjot-

tiin mahdollisuus liittyä jäseneksi ja saada 

näin uusi haalarimerkki opiskelijahaalariin. 

Lisäksi oli mahdollisuus suorittaa mm. 

kondomiajokortti. Yhteystietonsa antaneet 

osallistuivat ensiapulaukun arvontaan.  

 

Laajavuoressa 29.4.2018 järjestetyssä 

pirin vuosikokouksessa julkistettiin osas-

toille jäsenhankkimiskilpailu. Parhaimpaan 

tulokseen vuonna 2018 pääsi Jyväskylän 

osasto 46 uudella jäsenellä. Jyväskylän 

osasto saa palkinnoksi Punaisen Ristin En-

siapu 1-koulutuksen, joka järjestetään 

vuoden 2019 puolella.  

 

 

Jäsenten motivointi 

 

Jäsenille ei lähetetty vuonna 2018 jäsen-

kirjettä. Tiedottaja valmisteli kirjeen, mut-

ta osaston loppuvuoden heikosta taloudel-

lisesta tilanteesta johtuen jäsenkirjeen 

lähettämisestä pidättäydyttiin.  

 

Jyväskylän osaston hallitus myönsi ko-

kouksessaan 1/2018, 16.1.2018 aktiivi-

merkit Tarja Jaatiselle (ystävätoiminta), 

Marjatta Kansaselle (ystävätoiminta), Lea 

Kinnuselle (ystävätoiminta), Pipsa Niemelle 

(ystävätoiminta), Ritva Niemiselle (ystävä- 
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ja keräystoiminta), Paula Powllingille (ys-

tävätoiminta), Sirkku Suvikorvelle (ystävä-

toiminta), Eila Tammistolle (ystävätoimin-

ta), Marjatta Tokkarille (ystävätoiminta) 

sekä Leena Uusitalolle (ystävätoiminta). 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus myönsi kokouksessaan 

11/2019, 13.11.2018 aktiivimerkit Birgitta 

Alakoskelle (ensiapuryhmätoiminta), Saara 

Garnettille (ensiapuryhmätoiminta) ja Ju-

hana Rönnbergille (ensiapuryhmätoimin-

ta). 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin hallitus myönsi kokouksessaan 

1/2018, 10.2.2018 ansiomerkit seuraaville 

vapaaehtoisille Sirkka Eteläaholle (ystävä-

toiminta), Marjatta Lindströmille (ystävä-

toiminta), Eila Lyytikäiselle (seniori-, ke-

räys- ja ystävätoiminta), Markku Mauko-

selle (ensiapuryhmätoiminta), Aino Metsol-

le (ystävätoiminta, keräystoiminta), Han-

nele Parkkiselle (ystävätoiminta) Marja 

Pylvänäiselle (ystävätoiminta) ja Marja 

Voutilaiselle (ystävätoiminta). 

Tasavallan presidentti myönsi Suomen 

Punaisen Ristin hallituksen esityksestä 

2.3.2018 pronssisen ansiomitalin Toini 

Salmelalle (keräys- ja senioritoiminta), 

hopeinen ansiomitalin Heikki Maukoselle 

(valmistoiminta), Sirkka Mäkelälle (keräys- 

ja senioritoiminta) sekä kultaisen ansiomi-

talin Ulla Kyllöselle (keräys- ja ystävätoi-

minta).  

 

Eri toimintaryhmille (mm. ensiapuryhmä, 

ystävätoiminnan vapaaehtoiset) mahdollis-

tettiin virkistystoiminta. Kaikille osaston 

vapaaehtoisille tarkoitettu puurojuhla jär-

jestettiin Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin Ailakinkadun aluetoimiston tiloissa pe 

14.12.2018.   Puurojuhlaan osallistui yh-

teensä 41 vapaaehtoista.  XXXXXXXXXXXX

                                                                                       

2.3 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste oli vuonna 

2018 tiedostustoiminnan kehittämisessä. 

Jyväskylän osastolle hankittiin uusi leike-

kirja, lehtileikkeiden arkistointia varten. 

Osaston eri toimintaryhmien käyttöön 

hankittiin kaksi osaston logolla varustettua 

A-katupuhujaa. Katupuhujat olivat käytös-

sä osaston toimitiloissa sekä yleisötapah-

tumissa ja ensiapupäivystyksissä. Tiedot-

taja Marko Tervo osallistui Auttajat ulapal-

la, Vapaaehtoisten seminaariristeilylle M/S 

Silja Serenadella 9.-11.11.2018 Helsingistä 

Tukholmaan. Tiedottaja osallistui mm. 

viestinnän työpajaan sekä keskusteli tou-

kokuussa järjestössä aloittaneen uuden 

viestintäpäällikkö Siru Auran kanssa.  

 
Sisäinen tiedottaminen 
  
Vapaaehtoisille lähetettiin sähköpostia ja 

kirjeitä. Vapaaehtoisille tarvittaessa myös 

soitettiin puhelimitse. Ensiapuryhmä käytti 

HUPSIS – tietokanta ensiapupäivystäjien 

rekrytointiin ja ensiapupäivystysten orga-

nisointiin liittyen. Vapaaehtoinen pelastus-

palvelu käytti omaa toiminnanohjausjär-

jestelmää, OHTOa vapaaehtoisten hälyt-

tämiseen äkillisissä onnettomuustilanteis-

sa. Osaston hallituksella oli pilvipalvelu, 

jossa hallituksen jäsenet pystyivät itse 

valmistelemaan kokouksissa käsiteltäviä 

asioita ja saamaan käyttöönsä valmistu-

neet pöytäkirjat. Eri toimintaryhmillä oli 

käytössään omia ulkopuolisilta suljettuja 

Facebook -sivuja.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Internet -sivut  

Osaston Internet-sivuja osoitteessa jyvas-

kyla.punainenristi.fi päivitettiin läpi vuo-

den. Uutiset -sivulla julkaistiin tiedotteita 

osaston toiminnasta. Tapahtumat -sivulla 
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kerrottiin tulevista tapahtumista, keräyk-

sistä ja osaston kokouksista. Jokaisella 

osaston toimintaryhmällä oli oma sivu 

osaston Internet -sivuilla ja monen toimin-

taryhmän ohjelmat julkaistiin PDF-

muodossa myös siellä.  

 

Suomen Punainen Risti otti käyttöön valta-

kunnallisen vapaaehtoisten tietojärjestel-

män ”Oma Punainen Risti”, jonka kautta 

kaikki Punaisen Ristin toiminta ja muut 

vapaaehtoiset ovat entistä helpommin ta-

voitettavissa. Järjestelmään siirtyi myös 

ystävävälitys. Tiedot vapaaehtoisista ja 

asiakkaista talletettiin ystävävälittäjän 

käyttö

 

Sosiaalinen media  
 

Jyväskylän osasto ylläpiti Facebook – sivu-

ja osoitteessa 

https://www.facebook.com/PunainenRistiJ

yvaskyla. Osaston Facebook -sivuilla oli 

31.12.2018 yhteensä 671 tykkääjää. Vuo-

den 2017 lopussa tykkääjiä oli 569. Face-

bookissa julkaistiin tietoja tulevista tapah-

tumista sekä uutisia osaston toiminnasta.  

Facebook -sivujen ylläpitäjiä oli useita, 

mm. tiedottaja, ystävävälittäjä, nuoriso-

toiminnan yhteyshenkilö ja yksi ensiapu-

ryhmän jäsen. 

  

Tiedottaja Marko Tervo käynnisti 3.9.2018 

20,00 euron maksullisen kahden päivän 

pituisen Facebook -mainoskampanjan 

”Terveyspisteen avajaiset”: Kampanja ta-

voitti 910 ihmistä.   ”Nälkäpäivä -keräys 

Jyväskylässä” -mainoskampanja käynnistyi 

16.9.2019 Facebookissa. Kampanja tavoitti 

1 928 ihmistä. Rahaa tähän käytettiin 

40,00 euroa.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

avasi 12.7.2018 oman Instagram -tilin. 

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu 

sekä sosiaalinen verkosto. Sen avulla käyt-

täjät voivat jakaa kuvia ja videoita sekä 

kommentoida ja tykätä toistensa jakamas-

ta sisällöstä. Jyväskylän osaston Instagram 

-tilin osoite on: XXXXXXXXXXXXXXXX: 

https://www.instagram.com/punainenristij

yvaskyla/. Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osasto järjestää tapahtumia, koulu-

tuksia ja muuta toimintaa, joista on tarkoi-

tus kertoa Instagram -tilillä. Vuoden lopus-

sa Instagram -tilillä oli 25 julkaisua ja 241 

seuraajaa.  

 

Jyväskylän osaston nuorten ryhmä viesti 

myös kuvien jakopalvelu Instagramissa 

nimimerkillä @sprjklnuoret. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä, mo-

nikulttuurisuusryhmällä ja nuorten ryhmäl-

lä oli käytössään myös omat Facebook -

sivut. Ryhmät vastasivat itse sivujensa 

ylläpidosta. 

 

Twitter -tilin ”Ystäväksi” nimi muutettiin 

muotoon ”PunainenRistiJyväskylä” ja tun-

nus muotoon ”SPRJyväskylä” merkkimää-

rän ollessa rajattu. Twitter-tilille ” 

@SPRJyvaskyla” lisättiin 58 Twiittiä vuo-

den 2017 aikana. Seuraajia tilillä oli yh-

teensä 165.  
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Toiminnan esittelyt eri yleisötapahtumissa 

5.3.2019 
TAULKUKKO 1: Punaisen Ristin toiminnan esittelyt eri tapahtumissa 2018 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla  

osastosta 

Osallistujia 

 

13.2.2018 Ystävätoiminnan esittelyä Jyväskylän Katulähe-

tyksen Cafe Agapessa   
 

1 5 

 

16.4.2018 Ystävätoiminnan esittelyä Rusokin palvelutalossa 

aivohalvauspotilaiden sopeutumisvalmennus-

kurssilla 
 

1 10 

7.5.2018 Punaisen Ristin toiminnan esittelyä Jyväskylän 

IB-lukiolaisille 
 

1 20 

8.5.2018 Punaisen Ristin toiminnan esittelyä, Henryn päi-

vän tapahtuma Jyväskylän kävelykadulla  
 

15 250 

11.8.2018 

 
 

Punaisen Ristin toiminnan esittelyä Sanomalehti 

Keskisuomalaisen kirpputorilla 

4 30 

16.8.2018 

 

 

Punaisen Ristin ystävätoiminnan esittelyä va-

paaehtoistyön aamussa Keski-Suomen osuus-

pankin pääkonttorilla 
 

1 30 

18.8.2018  

 

Suomen Punaisen Ristin toiminnan esittelyä 

Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa Jyväskylän 

kävelykadulla 
 

6 50 

25.8.2018 Tikkakosken Tohinatori, toiminnan esittelyä 4 
 

30 

 

30.8.2019 JAMKOn avajaisfestarit, Lutakko. Suomen Punai-

sen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan esitte-

lyä.  
 

5 60 

10.9.2018 

 

 

Gradian hoiva-alan ammatilliset perusteet ja 

alan suomea maahanmuuttajille -ryhmä tutus-

tumassa Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän 

osastoon. 
  

2 12 

29.9.2018 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston esit-

telyä Tourujoen yö -tapahtumassa 
 

 8 650 

24.10.2018 Ystävätoiminnan esittelyä Vaajakosken Eläkeläi-

set ry  
 

2 50 

30.10., 

13.11. ja 

6.11.2018 

Vaajakosken koulun 8.luokan kurssiin sisältyvää 

ensiavun ohjausta (kaksi kertaa Sammonkadulla 

ja kerran Vaajakosken koululla) 
 

2 20 

29.11.2018 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan messut. Suomen Punai-

sen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan esitte-

lyä yleisölle. 
  

3 30 

1.12.2018 

 

 

 

Terve -tapahtuma Jyväskylän yhteistoiminta-

alueen terveyskeskuksen (JYTE) influenssaroko-

tuspäivänä Kyllön terveyskeskuksessa. Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän toiminnan esittelyä 

tapahtumassa yleisölle.  
  

1 3500 

 YHTEENSÄ  54 4727 
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Jyväskylän osasto mediassa 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli lauan-

taina 3.2.2018 Takasivulla “Meidän juttu” 

kuva “Vapepa: Vapaaehtoiset hiovat toi-

mintaansa”. Vapaaehtoisen pelastuspalve-

lun jäsenjärjestöt (52) toimivat yhdessä, 

jotta jokaisen järjestön osaaminen pysty-

tään hyödyntämään hädässä olevan ihmi-

sen auttamiseksi, kun viranomainen pyy-

tää”. Kuvassa oli mm. Tarja Malinen en-

siapuryhmästä.  

 

Jyväskylän seurakunnan lehdessä “Henki & 

elämä” 2.2.2018, numero 2 toimittaja Päivi 

Eskelisen artikkeli “Turvallinen tapa ystä-

vystyä” SPR:n ystävätoiminnan vapaaeh-

toinen voi olla ulkoiluseurana, juttelukave-

rina tai yhdessä voidaan tehdä monenlaisia 

molempia kiinnostavia asioita. Ystäväpare-

ja on tällä hetkellä Jyväskylässä noin sata. 

Artikkelissa haastateltiin ystävätoiminnan 

vapaaehtoista Pipsa Niemeä.   

 

 
Suur-Jyväskylän lehdessä 7.2.2018 oli lä-

hes koko sivun kokoinen artikkeli “SPR 

auttaa löytämään ystävän”. Siinä haasta-

teltiin ystävävälittäjä Päivi Polvea sekä 

ystävätoiminnan vapaaehtoisia Tuulia 

Marttilaa sekä Olli Lehtosta.  

 

Perjantaina 9.2.2018 oli sanomalehti Kes-

kisuomalaisessa Tänään -sivujen tapahtu-

makalentereissa “Elävä musiikki” ja “Jy-

väskylän seutu sunnuntaina” ilmaiset ta-

pahtumailmoitukset (2 kpl) sunnuntaina 

11.2.2017 järjestetystä Iloa ystävyydestä -

kahvikonserteista. 

 

Jyväskylä, Lehti jyväskyläläisille nro 

1/2018, joka ilmestyi 21.2.2018 oli artik-

keli “Vapari hakee jälleen uusia vapaaeh-

toisia”. Artikkelissa todettiin, että “Vapari 

järjestää yhdessä Punaisen Ristin kanssa 

kerta-avun vapaaehtoistoimintaa”. 

 

 
Tiedottaja Marko Tervo lähetti uutiskirjeen 

29.4.2018 22.34 “"Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä turvaa 

vappuaattoyönä vapun juhlintaa Jyväsky-

län keskustassa". YLE Jyväskylä julkaisi 

verkkosivuillaan 30.4.2018 klo 13:08 uuti-

sen “SPR:n ensiapuryhmä jalkautuu va-

punviettäjien pariin Jyväskylässä”. 

 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti tiedotusvä-

lineille (Keskisuomalainen, YLE, MTV3, Ne-

lonen, Radio Kompassi, Suur-Jyväskylän 

lehti, Järviradio, STT, Keski-Suomen sai-

raanhoitopiirin viestintä, Keski-Suomen 

pelastuslaitoksen viestintä, Jyväskylän 

kaupungin viestintä) tiedotteen “Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaa-

ehtoiset auttavat Jyväskylän Rasinrinteellä 

luhtitalon tulipalon vuoksi evakuoituja” 

23.5.2018 kello 10.02. Pyyntö tiedottee-

seen tuli ensihuoltoryhmältä, joka oli saa-

nut sosiaaliviranomaisilta luvan tiedotteen 
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lähettämiseen. Sanomalehti Keskisuoma-

lainen uutisoi verkkosivuillaan 23.05.2018 

kello 12:48 “Majoitusta, ruokaa ja vaattei-

ta evakuoiduille – SPR:n vapaaehtoiset 

auttavat Rasinrinteen tulipalon uhreja”. 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

torstaina 24.5.2018 uutinen “SPR:n ryhmä 

tuli avuksi” osana isoa tulipalo käsittelevää 

artikkelia.  

 

Tiedottaja Tervo julkaisi saman tiedotteen 

myös Facebook- ja Twitter -sivuilla. Kes-

kustoimisto tykkäsi Twiiteistä ja loi oman 

Twiitin omalle Twitter -sivuilleen tapahtu-

mista. Facebook -uutiset saivat paljon nä-

kyvyyttä ja samalla osaston Facebook -

tykkääjien raja ylitti 600:n, kun uutisten 

tykkääjiä kutsuttiin tykkäämään osaston 

Facebook -sivuista.  

 

Palokka -lehdessä 31.5.2018 artikkelissa 

”Kevätilottelua Tikkakoskella” kerrottiin 

Tikkakoskella viidennen kerran järjestetys-

tä Kevätiloa ikäihmisille -tapahtumasta. 

Artikkelin kirjoitti Leena Tiainen.   

 

 
Sanomalehti Kesisuomalaisen KSML.tv jul-

kaisi verkkosivuillaan videon 16.06.2018 

16:43 “Yleisötunnelmaa Tikkakosken len-

tonäytöksestä”, jossa haastateltiin mm. 

ensiapupäivystyksen ryhmänjohtaja Tarja 

Malista sekä ensiapupäivystäjä Mika Virtaa. 

 

 
Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi 

verkkosivuillaan 22.06.2018 19:51 “SPR 

hätämajoitti kuusi jyväskyläläistä – Suu-

ruspääntien putkirikon evakko jatkuu yli 

juhannuksen”. Maanantaina 25.6.2018 

ilmestyneessä painetussa sanomalehti 

Keskisuomalaisessa oli uutinen “Putkirikko 

tärveli juhannuksen vieton. Suuruspää: 

Talousveden keittosuositus on edelleen 

voimassa 29 kerrostalossa”. Artikkelissa 

haastateltiin kotimaan avun yhteyshenkilö 

Jouko Ahoa. Keskisuomalainen jatkoi on-

nettomuuden seurantaa tiistaina 

26.9.2018 “Putkirikko Puskaradiolla tieto 

Himokselle.”, jossa kerrottiin myös Punai-

sen Ristin toiminnasta evakuoitujen aut-

tamiseksi. Keskiviikkona 27.6.2018 Keski-

suomalainen jatkoi “Suurusupään putkiri-

kon syytä ei tiedetä”. Torstaina 28.6.2018 

“Suuruspään evakot pääsivät koteihinsa - 

putkirikon aiheutti kivi” kerrottiin vielä 

SPR:n järjestämästä hätämajoituksesta.   
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Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

(28.7.2018) "Meidän juttu" - artikkeli en-

siapuryhmäntoiminnasta. Artikkelin teki 

tiedottaja Marko Tervo.  
 

YLE Radio Suomi Jyväskylä haastatteli en-

siapuryhmän ryhmänjohtaja Aarno Viti-

kaista Neste Oil Rally Finlandin (26.-

29.7.2018) yhteydessä.  

 

Aholaidassa lauantaina 11.8.2018 järjeste-

tystä Keskisuomalaisen Kirpputorista Sa-

nomalehti Keskisuomalainen julkaisi useita 

ilmoituksia. Ilmoituksissa mainittiin Suo-

men Punaisen Ristin Jyväskylän osasto.  

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

17.8.2018 artikkeli “Maailma tulee (Jy-

väs)kylään”. Artikkelissa kerrottiin, että 

myös Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän 

osasto ja Veripalvelu ovat mukana Mahdol-

lisuuksien tori -tapahtumassa.  

 
Sanomalehti Keskisuomalaisen kannessa 

oli keskiviikkona 22.8.2018 iso pääotsikko 

“Onneksi on ystävä. Yksinäisyys 90-vuotias 

Taimi Huuskonen tietää, miltä yksinäisyys 

tuntuu. Mies, poika ja valtaosa ikätovereis-

ta ovat kuolleet”. Maria Pylvänäinen tuo 

päiviin seuraa ja turvaa”. Artikkelissa si-

vulla 4 ja 5 haastateltiin Jyväskylän osas-

ton ystävätoiminnan vapaaehtoista Maria 

Pylvänäistä “Ikäihmisten yksinäisyys. Tär-

keintä on, että joku kohtaa ja kuuntelee. 

Taimi Huuskonen luuli, että kukaan ei ha-

lua auttaa häntä. Uusi ystävä tuli ja näytti, 

että kyllä haluaa.” 

 

 
Punaisen Ristin jäsenlehdessä Avun Maail-

ma numero 3/2018 sivulla 47 julkaistiin 

Ritva Salomaan haastattelu otsikolla Ke-

räysten konkari. “Jyväskyläläisellä Ritva 

Salomaalla, 72, on vuosikymmenten ko-

kemus Nälkäpäivästä. Hän uskoo parhaan 

tuloksen syntyvän edelleen niin, että ihmi-

sen pyytää henkilökohtaisesti mukaan.” 
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Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

11.9.2018 Takasivulla toiminnanohjaaja 

Päivi Polven artikkeli “Meidän juttu” -

palstalla. Punainen Risti: Terveyspisteestä 

saa neuvontaa terveysasioissa.  

 

 
Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli keski-

viikkona 19.9.2018 iso artikkeli “Tässä 

hommassa tarvitaan rauhallista luonnetta. 

Vapaaehtoiset: Vieno Aho johtaa SPR:n 

ryhmää, joka tulee apuun tulipalon vietyä 

kaiken”. Artikkelissa kerrottiin myös käyn-

nistyvästä Nälkäpäivä -keräyksestä. Artik-

keli taustalla oli mahdollisesti Rasinrinteel-

lä 23.05.2018 tapahtunut luhtitalon tulipa-

lo, jonka yhteydessä kerrottiin Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimin-

nasta onnettomuuden uhrien auttamiseksi, 

katastrofirahastosta ja tulevasta Nälkäpäi-

vä -keräyksestä. Artikkeli sai paljon huo-

miota ja kiitosta järjestön sisältä ja ulko-

puolelta.   

 

Vaajakosken aluelehti Wesmannissa oli 

19.9.2018 Katja Isomöttösen kolumni 

“Ihminen ihmiselle”, jossa kerrottiin tule-

vasta Nälkäpäivä -keräyksestä.  

 
Nälkäpäivä -keräykseen liittynyt Minna 

Canthin patsaan pukeminen Nälkäpäivän 

keräysliiviin torstaina 20.9.2018 sai huo-

miota YLE Jyväskylä verkkosivuilla sekä 

Instagram -tilillä. Keräyspäällikkö Olli Leh-

tosta haastateltiin suorassa YLE Radio 

Suomi Jyväskylän radiolähetyksessä.  

 

Palokka -lehdessä 20.12.2018 oli Leena 

Tiaisen kirjoittama juttu ”Lähiverkon Jou-

luiloa Tikkakoskella. Ekaluokkalaiset ilah-

duttivat joulutapahtumassa Tikkakoskella”, 

jossa kerrottiin Lähiverkko Tikkakosken 

sydämellä järjestämästä Jouluiloa ikäihmi-

sille -tapahtumasta. Paikallisuutisissa 

20.12.2018 oli myös Leena Tiaisen kirjoit-

tama uutinen ”Lähiverkon Jouluiloa Tikka-

koskella”. 
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Sähköpostiosoite 
  

Tiedottaja Marko Tervo vastasi Jyväskylän 

osaston sähköpostin ylläpitämisestä ja 

viesteihin vastaamisesta. Jyväskylän osas-

ton sähköpostiosoitteeseen jyvasky-

la@punainenristi.fi tuli vuoden 2018 aikana 

sähköposteja mm. ystävätoimintaan, en-

siapukoulutuksiin, ensiapupäivystyksiin, 

terveyspisteen toimintaan, peittojen lah-

joittamiseen, verenluovuttamiseen, en-

siapukurssitodistuksiin, elvytysnuken 

vuokraamiseen, jäsenrekisterin osoitetieto-

jen muutoksiin, ystäväkurssin todistuk-

seen, Mahdollisuuksien toriin, Nenäpäi-

vään, Tourujoen yö -tapahtumaan, Nälkä-

päivä -keräykseen, työharjoittelupaikkoihin 

sekä Hyvä joulumieli -lahjakortteihin liitty-

en.  Sähköpostiviestejä välitettiin tarvitta-

essa eteenpäin mm. jäsenrekisteriin, piiriin 

sekä Veripalvelulle.   

 

Ensiapuryhmällä, ensihuoltoryhmällä, halli-

tuksella, nuorten ryhmällä, Puistokadun 

päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerholla sekä 

ystävätoiminnalla oli käytössään myös 

omat sähköpostiosoitteet, joiden ylläpidos-

ta vastasivat toimintaryhmät itse.  XXXXXX 

XXXXXXXXXXX

 

Ilmoitukset 
 

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (27.3.2018) julkaistiin maksullinen 

ilmoitus Sanomalehti Keskisuomalaisen 

SEURAT JA YHDISTYKSET– palstalla 

19.3.2018 ja sääntömääräisestä syysko-

kouksesta (13.11.2018) 1.11.2018.  

 

 

 

 

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 19.9.2018 jul-

kaistiin ilmoitus Nälkäpäivä -keräyksen 

(20.-22.9.) tapahtumista Jyvässeudulla. 

Ilmoituksen kulut maksoi Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piiri.  

 

Kokeneet konkarit -ryhmän, Läiverkko Tik-

kakosken, Runopiirin tapaamisista, ter-

veyspisteen aukiolopäivistä, nuorten aikui-

sen ystäväryhmän, Iloa ystävyydestä -

kahvikonserteista, nuorten omaishoitajien 

vertaisryhmän tapaamisista ilmoitettiin 

Sanomalehti Keskisuomalaisen "Menot” –  

palstalla. Palokka -lehden tapahtumakalen-

terissa ilmoitettiin Lähiverkko Tikkakosken 

sydämellä järjestämistä tapahtumista.  
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2.4 Tapahtumat ja kampanjat 
 

Vuonna 2018 Jyväskylän osasto osallistui 

seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin:  

- Ystävänpäivä 14.2.2018 

- Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.2018 

- Nälkäpäivä –keräys 20.-22.9.2018 

- Nenäpäivä 9.11.2018 

- Hyvä Joulumieli –keräys 22.11 -

24.12.2018  

 

2.5 Oma varainhankinta

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton merkittävin tulonhankintamuoto oli 

ensiapuryhmän yleisö- ja urheilutapahtu-

mien järjestäjille myymä maksullinen en-

siapupäivystyspalvelu. 

Muita tulonhankintamuotoja olivat Jyväs-

kylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa 

solmittu valmiussopimus sekä jäsenmak-

sutuotot

 

3 Vapaaehtoispalvelut 
 

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

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

 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta 
 

Sairaanhoitaja Ritva Salomaa järjesti koulutusta yleisölle. Jyväskylän osastossa on kaksi toi-

mivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sekä Rautpohjan ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsen 

sairaanhoitaja Ritva kävi vuonna 2018 an-

tamassa ensiapuopetusta koululaisille 

Halssilan ja Jyskän kouluissa. Ritva Salo-

maa kävi myös pitämässä luentoja lasten 

tapaturmista kaupunkiseurakunnan ker-

hoissa, Turvallisesti kotona ja hätäensiapu 

-teemalla senioreille eri ryhmissä. 
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TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2018 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

30.1. ja 

6.2.2018 

Ensiavun opetusta koululaisille, Halssilan koulu 

(2+2 tuntia) 

 

1 24 

1.2. ja 

8.2.2018    

Ensiavun opetusta koululaisille, Jyskän koulu (2+2 

tuntia) 

 

1 22 

12.2.2018 

 

Lasten tapaturmat/ekavauva. Kaupunkiseurakunta 1 6 

 

15.2.2018 

 

Ensiavun opetusta koululaisille, Jyskän koulu (4 

tuntia) 

 

1 15 

22.2.2018 Turvallisesti kotona / hätäensiapu eläkeläisille, Vi-

reyttä vanhuksille. 

  

1 8 

5.3.2018 Hätäensiapu varttuneille (4 tuntia) 

 

1 7 

13.3.2018 

 

Lasten tapaturmat/ekavauva. Jyväskylän kaupun-

kiseurakunta, Palokan kirkko.  

 

1 24 

9.4.2018 Turvallisesti kotona/hätäensiapu eläkeläisille. Jy-

väskylän Eläkkeensaajat 

 

1 80 

18.4.2018 Hätäensiapu. Valmetin eläkeläiset 

 

1 128 

 

21.4.2018 

 

Arjen turvallisuus (2 x 4 tuntia), Tikkakoski 1 32 

24.4.2018 Arjen turvallisuus omaishoitajille (2 tuntia)  

 

1 30 

7.5.2018 Turvallisesti kotona/hätäensiapu eläkeläisille. Palo-

kan eläkkeensaajat 

 

1 15 

9.10.2018 

 

Ensiavun opetusta koululaisille, Halssilan koulu 1 17 

17.10.2018 Turvallisesti kotona/hätäensiapu eläkeläisille, Huh-

tasuon päiväkeskus  

 

1 30 

22.10.2018 

 

Turvallisesti kotona/hätäensiapu. Eläkeliiton se-

niorit 

 

1 129 

23.10.2018 Lasten tapaturmat/ekavauva. Jyväskylän kaupun-

kiseurakunta 

 

1 12 

29.10.2018 

 

Lasten tapaturmat/ekavauva. Jyväskylän kaupun-

kiseurakunta, Palokan kirkko. 

 

1 22 

12.11.2018 

 

Turvallisesti kotona / hätäensiapu eläkeläisille Huh-

tasuon senioritalo  

 

1 30 

 

13.11.2018  Turvallisesti kotona / hätäensiapu, Kuokkalan se-

nioritalo 

 

1 16 

 YHTEENSÄ  19 647 
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Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 
  

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmän aikuisten joukkue 

edusti Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriä 

Turussa 16.6.2018 järjestetyissä ensiavun 

SM-kilpailuissa. Kilpailujoukkueen ryhmän-

johtajana toimi Aarno Vitikainen ja ryhmä-

läisinä Birgitta Alakoski, Mika Leppänen, 

Timo Pänkäläinen sekä Maarit Ryhänen. 

Joukkue sijoittautui sarjassaan kuuden-

neksi.     

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmässä oli jäseniä vuonna 

2018 yhteensä 78. Uusia ensiapuryhmäläi-

siä tuli mukaan yhteensä 11 ja ryhmästä 

poistui neljä ensiapuryhmäläistä.  

 

Ensiapuryhmä kokoontui joka toinen tiistai 

kello 18-20.00 Jyväskylän osaston tiloissa 

(Sammonkatu 4). Kesä- ja heinäkuussa ei 

järjestetty harjoituksia. Ensiapuharjoituk-

sia järjestettiin vuonna 2018 yhtensä 21. 

Ensiapuharjoituksissa harjoiteltiin mm. 

ensiapupäivytyksissä toimimista, elvytystä, 

tajuttoman potilaan ensiapua, työturvalli-

suutta ensiapupäivystyksissä, alkusammu-

tusta, sairaskohtauksen saaneen ensiapua, 

yhteistyötä ensihoidon kanssa, hengitys-

teiden avaamista, verenvuodon tyrehdyt-

tämistä, haavan hoitoa, alilämpöisen poti-

laan hoitoa, monivammapotilaan hoitoa ja 

siirtovälineiden käyttöä. Vuosi päätyi 

18.12. järjestettyihin ensiapuryhmän pik-

kujouluihin.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus tarkisti päivystyshinnoittelua 

hallituksen kokouksessa 3/2018, 

13.3.2018. Tilattuja ensiapupäivystyksiä 

ensiapuryhmällä oli yhteensä 31. Niissä 

autettuja oli yhteensä 262. Vuoden suu-

rimpia ensiapupäivystyksiä olivat Lento-

näytös "Ilmavoimat 100 vuotta" Tikkakos-

kella 15.-16.6.2018. Jyväskylän Kesä 5.-

7.7.2018 sekä SuomiPOP 12.-14.7.2018 

Lutakonaukiolla.  

 

Ensiapuryhmäläiset osallistuivat Jyväsky-

län osaston järjestämälle Punaisen Ristin 

Ensiapu 1-kurssille, Suomen Punaisen Ris-

tin Ensiapu Oy:n ja Länsi-Suomen piirin 

järjestämille ensiapukursseille. Esimerkiksi 

Länsi-Suomen piirin järjestämälle ensiapu 

3-kurssille Ähtärin Honkiniemessä 15.-

           Kuva: Marko Tervo  
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19.8.2018 osallistuivat Birgitta Alakoski, 

Markku Maukonen sekä Mika Virta. 

 

Ensiapuryhmä hälytettiin vuonna 2018 

yhteensä kuuteen eri kadonneen henkilön 

etsintään osana Vapaaehtoista pelastus-

palvelua.  

 

 

Rautpohjan ensiapuryhmä  

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton Rautpohjan ensiapuryhmä toimii teolli-

suuden ensiapuryhmänä Suomen Punaisen 

Ristin ohjeistuksella. Ryhmä toimii pääasi-

assa tehdasalueella ja tekee työnantajan 

osoittamia toimintoja. 

 

Ensiapuharjoituksia oli vuonna 2018 yh-

teensä 16 kappaletta. Osallistujia joitakin 

poikkeuksia lukuun ottamatta oli koko 

ryhmän vahvuus eli 9 henkilöä. Muutamal-

la kerralla oli myös yksi ulkopuolinen vah-

vistus. 

 

Vuosi 2018 oli Rautpohjan tehtaan juhla-

vuosi ja tapahtumaa juhlittiin 9.6.2018, 

johon myös ensiapuryhmä osallistui päi-

vystämällä ja kertomalla ryhmän toimin-

nasta. Vahvistuksena päivän toiminnassa 

oli Valmetin työterveyden väki. 

 

Rautpohjan ensiapuryhmä osallistu myös 

tuotannon työsuojelun teemapäivään esit-

telemällä toimintaansa ja harjoituttamalla 

halukkaita elvytykseen, kylkiasentoon 

kääntämisessä jne. 

 

Ulkopuolisiin ensiapupäivystyksiin ensiapu-

ryhmä osallistui harvakseltaan. Ryhmä oli  

mukana Hankasalmella ja Joensuun Ilosaa-

rirock tapahtumassa. Päivystykset hoidet-

tiin pääosin omalla porukalla. Ensiapu-

päivystyksiä oli vuonna 2018 viisi kappa-

letta ja autettuja näissä oli yhteensä yh-

deksän henkilöä.  
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3.2 Keräystoiminta 
 

 
 
 

Toimintavuoden 2018 aikana Suomen Pu-

naisen Ristin Jyväskylän osasto toteutti 

samat keräyskampanjat kuin edellisenäkin 

vuonna.  Samalla ylläpidettiin keräysval-

miutta äkillisten keräystilanteiden varalta.  

Suomen Punainen Risti paransi keräysval-

miutta liittämällä keräysjohtajat kesällä 

2018 OHTO-hälytysjärjestelmään. Osaston 

keräysjohtajana toimi Olli Lehtonen.

 

SuomiPOP-festivaalin keräys (12.-14.7.2018) 

 

Hotelli Paviljongin pyynnöstä osasto keräsi 

SuomiPOP-festivaalin aikana hotellin au-

lassa WC-maksuja festivaalin osallistujilta. 

Keräystulos käytettiin osaston omaan toi-

mintaan, erityisesti päivystyspalveluauton 

hyväksi. Kerääjiä oli yhteensä viisi. Keräys 

tuotti 1844,80 euroa. Lisäksi WC-maksuja 

ohjautui tekstiviesti- ja Mobile Pay -

maksuilla Punaisen Ristin katastrofirahas-

toon. 

 

 

 

 

            Kuva: Marko Tervo  



 

22 

 

Nälkäpäivä-keräys (20.-22.9.2018)  

 

Valtakunnallinen Suomen Punaisen Ristin 

Nälkäpäivä-keräys toteutettiin 20.-

22.9.2018. Jyväskylän, Kuokkalan ja Palo-

kan keräys toteutettiin yhteistyössä niin, 

että keräystulos on näiden osastojen yh-

teinen. Keräystyön eri tehtävissä oli yh-

teensä arviolta 100 henkeä. 

 

Nälkäpäiväkeräyksen paikallinen tuotto oli 

17 245,63 euroa. Tuotto koostui lipaske-

räyksestä (7 804,99 €), koulukeräyksestä 

(5 697,69 €) ja myyntituotosta (3 742,95 

€ netto). Myyntikulut olivat 1 037,00 eu-

roa. Luvuissa ei ole mukana metrilakun 

myyntiä, jonka lakritsifirma tilitti suoraan 

katastrofirahastoon. Keräystuloksen kan-

nalta oli harmillista, että Indonesian Palun 

maanjäristys ja tsunami tapahtui 28.9., 

jolloin keräyskampanja oli jo ohi. 

 

Punaisen Ristin keräyskampanjointiin kuu-

luu eri paikkakunnilla patsaiden pukeminen 

Nälkäpäivä-keräysliiviin. Jyväskylässä to-

teutettiin tämä ensimmäisen kerran, kun 

Minna Canthin patsas puettiin keräysliiviin. 

Tempaus sai huomiota muun muassa YLE 

Radio Suomen Jyväskylän suorassa radio-

lähetyksessä 20.9. Sanomalehti Keskisuo-

malaisessa oli keskiviikkona 19.9. iso ar-

tikkeli “Tässä hommassa tarvitaan rauhal-

lista luonnetta. Vapaaehtoiset: Vieno Aho 

johtaa SPR:n ryhmää, joka tulee apuun 

tulipalon vietyä kaiken”. Artikkelissa ker-

rottiin myös katastrofirahastosta ja siitä 

jaettavasta kotimaan avusta. Artikkeli sai 

paljon huomiota ja kiitosta järjestön sisältä 

ja ulkopuolelta. Tiedottaja Marko Tervo 

toteutti osaston Facebook -sivuilla makse-

tun Nälkäpäivä-mainoskampanjan. Kam-

panjassa tavoitettiin 3 100 ihmistä ja ta-

pahtumavastauksia tuli yhteensä 15.   

 

Vaajakosken aluelehti Wesmannissa oli 

19.9.2018 Katja Isomöttösen kolumni 

“Ihminen ihmiselle”, jossa kerrottiin tule-

vasta Nälkäpäivä -keräyksestä. 

 

Jyväskylän keräyskampanjaan saatiin tu-

kea useilta yrityksiltä.  

 

Keräyksen aikana Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piiri lähetti osastojen keräysjohta-

jille viestejä OHTO-järjestelmän kautta. 

Tällä pyrittiin luomaan valmius keräystoi-

minnan pikaiseen käynnistämiseen tarvit-

taessa. 

 

Keräystempauksen positiivisia piirteitä oli 

se, että myyntiin ja kuljetuksiin oli saatu 

riittävästi vapaaehtoisia. Ostajia oli myyn-

titiskeillä varsinkin ensimmäisillä tunneilla. 

Yhteistyö osastojen välillä sujui hyvin ja 

Tikkakoski tuli mukaan uutena myynti-

paikkana. Myyntipaikoilla oli muusikoita ja 

muuta ohjelmaa. Minna Canthin patsaan 

keräysliiviin pukeminen sai huomattavasti 

julkisuutta.  

 

Kehittämiskohteina tuleville vuosille nähtiin 

se, että keräyspäivistä lauantai oli odotet-

tua hiljaisempi ja kerääjien lukumäärä oli 

tällöin pieni. Punaisen Ristin internet-

sivujen kautta kerääjiksi ilmoittautui paljon 

sellaisia, jotka eivät tulleet lipasta hake-

maan, vaikka heille ilmoitettiin lippaanja-

kopaikasta sähköpostilla. Sähköistä ke-

räysmaksamista pidettiin esillä muun mu-

assa lippaisiin kiinnitetyillä ”hyllypuhujilla”. 

Tulos oli kuitenkin vaatimaton: Mobilepay-

maksuja osaston tunnuksella tuli vain pari-

kymmentä euroa. Korttimaksuun tarvitta-

vaa IZettle-laitetta ei saatu käyttöön 

myyntipaikoilla, vaikka sen käyttöönottoa 

valmisteltiin.  
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Nenäpäivä (8.-11.11.2018) 

 
Nenäpäivä on YLEn ja yhdeksän avustus-

järjestön yhteinen varainkeruutempaus, 

jolla kerätään varoja lasten auttamiseen 

kehitysyhteistyöhankkeissa Afrikassa, Aa-

siassa ja Etelä-Amerikassa. Nenäpäivä –

kampanjan järjestää Nenäpäiväsäätiö, jon-

ka toiminnassa ovat mukana Suomen 

UNICEF, Suomen Punainen Risti, Kirkon 

Ulkomaanapu, Fida, Pelastakaa Lapset, 

Plan, Solidarisuus, Suomen Ammattiliitto-

jen Solidaarisuuskeskus sekä Suomen Lä-

hetysseura. Osaston osuutena Nenäpäivä-

keräyksessä oli tehdä 9.11. lipaskeräystä 

kävelykadun Kompassilla ja kauppakeskus 

Sepässä sekä pitää Nallesairaalaa yliopis-

ton päärakennuksessa 10.11.2018 pidetyn 

Lasten Lysti -konsertin aikana. Tapahtu-

massa kävi arviolta 25 lasta hoidattamassa 

nallejaan. Keräystulos Jyväskylän osaston 

osalta oli 745,00 euroa. 

 

Hyvä joulumieli keräys (26.11.-24.12.2018)  

 
Keräyksen tarkoituksena oli hankkia 

Suomen vähävaraisille lapsiperheille joulun 

alla jaettavia lahjakortteja. 

Valtakunnallisen keräyksen järjestivät 

Punainen Risti, Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto ja YLE. Osastomme 

kokosi lipaskeräyksellä 1861,45 euroa ja 

kerääjiä oli arviolta 20. Nallesairaala 

järjestettiin 17.11.2018 kauppakeskus 

Sepässä. Järjestelyissä olivat mukana Olli 

Lehtonen, Tuija Riikonen, Juhana 

Rönnberg, Maarit Ryhänen ja Silja 

Lehtonen. Tässä tapahtumassa kerättiin 

varoja Hyvä joulumieli -lippaisiin. Tässä 

nallesairaalatapahtumassa kävi yhteensä 

arviolta 25 lasta nalleja hoitamassa. 

Yliopiston henkilökunnan joulujuhlassa oli 

tarjolla runsaasti lippaita. YLE:n kanavilla 

saivat valtakunnalliset keräystempaukset 

ja niihin osallistuneet yrityslahjoittajat 

paljon huomiota. Keräysvaroilla Jyväskylän 

osasto jakoi 176 Hyvä Joulumieli -

lahjakorttia Jyväskylän alueelle. 
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KAAVIO 2: Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2018 
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3.3 Monikulttuurinen toiminta 
 

Monikulttuurisuustoiminta jatkui 

Jyväskylän osastossa vuonna 2018 

edellisen vuoden toimintamallien pohjalta. 

Vuoden aikana monikulttuurisuus-

toiminnassa oli kaiken kaikkiaan mukana 

eri toimintamuodoissa- ja tapahtumissa 

noin 15 henkeä. Vapaaehtoisten aktiivisuus 

ja määrä väheni syksyä kohden. Toimintaa 

järjestettiin edellisvuoden tapaan 

Salmirannan vastaanottokeskuksessa sekä 

Jyväskylän osaston toimitiloissa 

Sammonkadulla. Kaikki toiminnassa 

mukana olleet ovat osallistuneet joko 

”Tulijan tueksi”-koulutukseen tai saaneet 

lyhyemmän perehdytyksen vastaanotto-

keskuksen käytäntöihin henkilökunnan 

kanssa, jonka jälkeen on allekirjoitettu 

vaitiolovelvollisuussopimus. Tämä on 

edellytyksenä, jotta vapaaehtoinen voi olla 

mukana vastaanottokeskustoiminnassa. 

 

Monikulttuurisuustoimintaa on pyöritetty 

vapaaehtoisten voimin. Sekä syksyllä että 

keväällä ryhmä on kokoontunut kaksi 

kertaa keskustelemaan tapahtumista sekä 

suunnittelemaan tulevaa toimintaa. 

Vuoden aikana vapaaehtoisille järjestettiin 

myös kaksi virkistysiltaa, toinen 

toukokuussa, jolloin paikalla oli kuusi 

vapaaehtoista ja toinen joulukuussa neljän 

vapaaehtoisen voimin. Tällöin koottiin 

yhteen myös vuoden aikana tapahtunutta 

ja mietittiin toiminnan edellytyksiä uudelle 

vuodelle. 

 

Säännöllistä vapaaehtoistoimintaa 

monikulttuurisuusryhmä järjesti vuoden 

2018 aikana Läksyhelpin merkeissä 

maanantaisin Puistokoululla aina 

huhtikuulle asti, jolloin Läksyhelpin 

toiminta laitettiin tauolle, koska sille ei 

nähty enää tarvetta. Myös Salmirannan 

vastaanottokeskuksessa järjestettiin 

läksykerhoa aina maanantai-iltaisin 

kevätkauden aikana. Mukana oli viisi 

vapaaehtoista ja kävijöitä noin 2-6 

kerrallaan. Torstai-iltaisin Salmirannassa 

kokoonnuttiin Olohuoneiltaan kello 18-20 

yhteensä parikymmentä kertaa. Paikalla oli 

2-6 vapaaehtoista, jotka lähinnä auttoivat 

         Kuva: Tiia Pitkänen 
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lapsia läksyissä. Lapsia paikalla oli useita, 

aikuisia ei kevään kuluessa juuri enää 

näkynyt. Tästä syystä Olohuoneiltoja ei 

syksyn aikana enää järjestetty. 

 

Jo helmikuussa Olohuoneillan kanssa 

samaan aikaan järjestettiin erillisessä 

saunarakennuksessa Naistenkerho 

leivonnan, ruuanlaiton ja käsitöiden 

merkeissä. Keväällä 2018 kerho ehti 

kokoontua 17 kertaa 2-6 vapaaehtoisen 

voimin. Paikalla oli viikosta riippuen 1-11 

naista sekä 1-2 lasta. Syksyn aikana 

kokoonnuttiin yhteensä 10 kertaa. 

Vapaaehtoisia kerhoa oli järjestämässä 1-3 

henkilöä ja osallistujia oli 1-5 sekä 1-2 

lasta. 

 

Keväällä 2018 jatkettiin myös 

Kansainvälisen kaverikahvilan 

järjestämistä joka toinen lauantai 

Sammonkadulla Jyväskylän osaston 

tiloissa. Kahville kokoonnuttiin yhteensä 

viisi kertaa, mukana oli 3-5 vapaaehtoista 

ja kävijöitä 1-4. Kaverikahvilatoiminnasta 

luovuttiin kevään jälkeen vähäisen 

kävijämäärän vuoksi. 

 

Kevätkauden päättäjäisiä vietettiin 31.5. 

Salmirannassa. Paikalla oli viisi 

vapaaehtoista ja kahdeksan lasta. 

Syyskauden päättäjäisissä pikkujouluissa 

13.12. mukana oli kuusi vapaaehtoista ja 

viisi osallistujaa. Yhteensä vuoden 2018 

aikana monikultuurisuustoiminnan 

puitteissa vapaaehtoisten osallis- 

tumiskertoja kerääntyi noin 100, saman 

verran toimintaan osallistuivat 

maahanmuuttajat. Lapsille käyntikertoja 

kerääntyi yhteensä noin 160. 

 

 

3.4 Nuorisotoiminta 
 

Jyväskylän osaston nuoret keskittyivät 

vuonna 2018 ReddieKids -

toimintaan. ReddieKids -teemat ovat mo-

ninaisuus, ensiapu ja Punainen Risti, jotka 

yhdistettiin toimintaan mainiosti. Ryhmä 

askarteli, retkeili, leikki sekä harjoitteli 

ensiaputaitoja yhdessä ohjaajien kans-

sa. Kerho kokoontui joka tiistai klo 17:30-

19.00 ja osallistujia oli noin 10-13 lasta 

per kerta. Ohjaajina toimivat Veera Röyttä, 

Nita Sammalisto, Jonna Siren ja Tilda Rah-

konen. Syksyllä mukaan lähti Oona Rytkö-

nen ja Rada Virkkilä.  

 

Kerhonohjaajakoulutus toteutettiin syys-

kuussa 2018 ja tavoitteena on jatkaa uu-

sien ohjaajien kouluttamista vuosittain. 

 

Nuoret tekivät vuoden aikana myös tem-

pauksen keräystoimintaan ja jalkautui 

kauppakadulle Hyvä joulumieli -

kerääjiksi.   

 

Jyväskyläläiset nuoret Veera Röyttä ja Nita 

Sammalisto olivat mukana myös Länsi-

Suomen piirin nuorisovaliokunnassa, jonka 

tavoitteena on kehittää nuorten toimintaa 

piirin tasolla. Nuorisovaliokunta kokoontuu 

kerran kuukaudessa ja jäseniä on noin 8 

henkilöä.  

Nuorisotoiminnan yhteyshenkilönä vuonna 

2018 toimi Nita Sammalisto. 
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3.5 Senioritoiminta 
 
Varttuneiden kerho on osaston senioritoi-

mintaa.  Varttuneiden kerhossa oli vuonna 

2018 yhteensä yli 60-vuotiasta 28 kerho-

laista sekä ohjaaja Ritva Salomaa.  Varttu-

neiden kerhon kokoontumisia järjestettiin 

yhteensä 11 osaston tiloissa. Näiden ko-

koontumisien lisäksi käytiin teatterissa 

sekä konserteissa kaksi kertaa. Tutustut-

tiin ”Uutta- ja vanhaa Jyväskylää” -

kiertoajelulla Jyväkylän sekä vierailtiin Jy-

väskylän yliopiston kampuksella. Kerholai-

set osallistuivat Nälkäpäivä -keräykseen: 

Hernekeiton ja leivän myyjinä sekä kerää-

jinä. He vastasivat keräyskeskuksen toi-

minnasta, kerääjien huollosta ja rahojen 

tilityksistä.  Kesäkuussa tehtiin omakus-

tanteinen retki. Tutustuttiin kolmeen 1700-

luvun Puukirkkoon (Petäjävesi, Keuruu ja 

Pihlajavesi). Kerholaisille pidettiin neljän 

tunnin Hätäensiavun kertauskurssi. Osallis-

tujia kurssilla oli yhteensä 10. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Kuva: Ritva Salomaa 
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3.6 Terveyspistetoiminta 
 

 
 

 
Terveyspiste on ”matalan kynnyksen” toi-

mintaa terveyden edistämiseksi. Hallitus 

teki päätöksen vuonna 2017 terveyspiste-

toiminnan käynnistämisestä ja toiminta 

käynnistyi 5.2.2018. 

Terveyspisteeseen on helppo tulla keskus-

telemaan, mittauttamaan verenpainetta tai 

verensokeria ilman ajanvarausta.   

Piste on avoinna kaksi tuntia joka toinen 

viikko. Vastaanottoja oli kevätkaudella 4 ja 

syyskaudella 10. 

Asiakasmäärä /vastaanotto vaihteli 2-17 

välillä.  Aukiolosta ilmoitetaan sanomalehti 

Keskisuomalaisen menovinkki -osastolla. 

Vastaanottojen lisäksi järjestettiin yksi 

ohjattu liikunta/ulkoilutapahtuma Ladun 

majalla. Osallistujia 25. 

Terveyspisteessä päivystää neljä vapaaeh-

toista sairaanhoitajaa, työterveyshoitajaa 

sekä yksi fysioterapeutti.  

Terveyden edistämisen yhteyshenkilönä 

vuonna 2018 toimi Ilkka Mikkonen.  

 

 

 

 

 

 

 

          Kuva: Tiia Pitkänen 
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3.7 Valmiustoiminta 
 

Valmiustoiminnan tarkoituksen on turvata 

Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja 

onnettomuustilanteissa.  

 

Jyväskylän osaston hallitus hyväksyi ko-

kouksessaan 9/2018, 14.9.2018 Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston val-

miussuunnitelman sekä viestintäsuunni-

telman. Hallituksen kokouksessa 12/2018, 

11.12.2018 hyväksyttiin PRAT-

toimintaohjekortit (Punainen Risti autta-

mistilanteissa). Keräyssuunnitelman päivi-

tys siirtyi vuoden 2019 puolelle.  

 

Jyväskylän osaston valmiuden yhteyshen-

kilönä toimi Erkki Hietala. 

 

 

 

 

 

Hälytystilanteet  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-

pepa) hälytysryhmä. Vapaaehtoiset häly-

tettiin vuonna 2018 yhdeksään eri kadon-

neen henkilön etsintään. Yhdessä etsinässä 

muonitettiin myös etsijöitä. Kotimaan apua 

Jyväskylän osasto jakoi kahdeksan eri tuli-

palotilanteen tai muun onnettomuustilan-

teen jälkeen vuonna 2018. Etsinnöissä ja 

kotimaan avun tilanteissa autettuja oli yh-

teensä 40.   

 

Suurimpia avustustilanteita oli kun Rasin-

rinteellä paloi 23.5.2018 aamuyöllä nuori-

sosäätiön omistama luhtitalo. Kaupungin 

sosiaalipäivystäjä hälytti ensihuoltoryhmän 

kello 3.30. Ensihuoltoryhmä auttoi seitse-

mää tulipalon vuoksi evakuoitua ja järjesti 

näille mm. vaatteita ja hätämajoituksen.  

Toinen iso tilanne oli Kuokkalan Suurus-

päässä 22.6.2018 kun putkirikon vuoksi 

syntyneet vesimassat uhkasivat kerrosta-

loa ja talo päätettiin sortumavaaran vuoksi 

evakuoida. Autettuja tässä operaatiossa oli 

yhteensä yhdeksän. Ensihuoltoryhmäläisiä 

paikalla oli kolme.  

TAULUKKO 3: Hälytystilanteet 2018 (mm. ensiapu-, ensihuolto- ja etsintähälytykset)   

Päivämäärä Hälytystilanne Paikalla  

osastosta 

Autettuja  

yhteensä 

1.4.2018 Tulipalo, Jyväskylä 3 3 

22.5.2018 Tulipalo, Jyväskylä 2 1 

23.5.2018 Tulipalo, Jyväskylä Rasinrinne 7 8 

29.5.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä  11 2 

20.6.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä 7 1 

22.6.2018 Evakuointi talon sortumisvaaran vuoksi,        

Jyväskylä Suuruspää 

3 9 

22.6.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Äänekoski   4 1 

4.-5.7.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Viitasaari 3 1 

26.7.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Saarijärvi 4 1 

11.8.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Äänekoski 4 1 

11.8.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Äänekoski (muoni-

tus) 

2 1 

11.9.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä  3 1 
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20.9.2018 Tulipalo, Jyväskylä  3 1 

24.10.2018 Tulipalo, Jyväskylä  3 3 

27.10.2018 Tulipalo, Jyväskylä  1 2 

15.12.2018 Kadonneen henkilön etsintä, Toivakka     

(ennakkohälytys) 

1 1 

21.12.2018 Tulipalo, Uurainen 2 2 

23.12.2018 Karstula (ennakkohälytys)  2 1 

 YHTEENSÄ 65 40 

 

Ensihuoltoryhmä  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton ensihuoltoryhmä   kokoontui kuukau-

sittain Sammonkadulla Jyväskylän osaston 

tiloissa, yleensä kuukauden ensimmäisenä 

torstaina.  

 

Ryhmäiltojen aiheina oli muun muassa 

koulutusta liikenteenohjauksesta, Virve-

puhelimista ja sähkökatkoihin varautumi-

sesta sekä perehdyimme ensihuoltoryh-

män omiin välineisiin ja niiden käyttöön. 

Lisäksi Ensihuoltoryhmä osallistui yhteis-

harjoitukseen, joka järjestettiin yhdessä   

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja en-

siapuryhmän kanssa. 

 

Ensihuoltoryhmäläiset ovat osallistuneet 

etsinnöissä muonittamisen lisäksi kotimaan 

avun hälytyksiin.  

 

Ensihuoltoryhmä oli merkittävässä roolissa 

Rasinrinteen kerrostalopalon (23.5.) ja 

Suuruspääntien putkirikon (22.6.) jälkeen 

järjestäessään asukkaiden evakuoinnin. 

Ryhmä järjesti myös Hyvä joulumieli -

lahjakorttien postituksen. 

 
 

 

 

 

Keräysvalmius   

Vuonna 2018 ei äkillisiä Suomen Punaisen 

Ristin valtakunnallisia katastrofirahaston 

keräyksiä käynnistetty Jyväskylässä. Jat-

kuvaa keräysvalmiutta kuitenkin ylläpidet-

tiin läpi vuoden. 

 

Kotimaan apu 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

antoi kotimaan apua Punaisen Ristin kata-

strofirahastosta vuonna 2018 seitsemän 

eri tulipalon jälkeen.  

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 176 eri 

lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Jou-

lumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron 

arvoisia lahjakortteja osaston alueella jou-

lukuussa. Vähävaraiset ja vaikeassa elä-

mäntilanteessa olevat lapsiperheet pystyi-

vät hankkimaan lahjakortilla ruokatarvik-

keita joulun alla. Apua tarvitsevat perheet 

etsittiin Jyväskylän kaupungin sosiaalitoi-

men kanssa ja tiedot avun tarpeesta luo-

vutettiin perheiden luvalla Punaisen Ristin 

Jyväskylän osastolle avustuspäätöksiä var-

ten.  

 

 

Tiedotusvalmius  
 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti ensihuolto-

ryhmän ryhmänjohtajan pyynnöstä tiedo-

tusvälineille    23.5.2017 tiedotteen ” 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton vapaaehtoiset auttavat Jyväskylän Ra-

sinrinteellä luhtitalon tulipalon vuoksi eva-

kuoituja” liittyen Jyväskylän Rasinrinteellä 

tapahtuneen tulipalon avustustoimiin. 
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3.8 Ystävätoiminta 

 
Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävä-

toimintaa ohjattiin myös vuonna 2018 pal-

katun toiminnanohjaajan toimesta.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12. 

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 230 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, ystävä-

perheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, 

kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja 

muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden 

lopussa osastossa oli kaikkiaan 99 ystävä-

paria. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuo-

den aikana 43. 

 

Kokeneet konkarit -ryhmä 
 

Kokeneet konkarit on huhtikuusta 2016 

alkaen toiminut miesten ryhmä. Toiminta-

vuoden 2018 aikana se on kokoontunut 

kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi ryhmä 

osallistui osaston nälkäpäiväkeräykseen 

syyskuussa, ystävätoiminnan yhteisiin te-

atterikäynteihin ja osaston puurojuhlaan. 

Vetäjänä on toiminut Olli Lehtonen. 

 

Ryhmän tavoitteena on Suomen Punaisen 

Ristin ystävätoiminnan linjauksen mukai-

sesti rikastuttaa osallistujien arkipäivää 

yhteisten keskustelujen, uusiin asioihin 

tutustumisen ja vierailujen avulla. Toimin-

nan piirissä on vuoden aikana ollut noin 30 

miestä. Ryhmässä on jatkuvasti jonkin 

verran vaihtuvuutta ja uusia osallistujia on 

tullut mukaan. Toiminta on maksutonta, 

mutta muutamiin tilaisuuksiin on pitänyt 

maksaa järjestäjälle pieni pääsymaksu. 

 

Jäsenet saavat tietoa ryhmän kokoontumi-

sista sähköpostin ja Oma Punainen Risti -

sivuston kautta. Useimmat uudet kontatk-

tit syntyvät kuitenkin osaston ystävävälit-

täjän kautta.  

 

 

 
TAULUKKO 4: Kokeneet konkarit -ryhmän kokoontumiset 2018 

Päivämäärä Osallistujia Sisältö  

3.1.  13 Savutuvan Apaja, alustajana yrittäjä Markku Apponen 

17.1. 19 Punainen Risti Jyväskylän osasto, Sovatek-säätiön Eero 

Pirttijärvi, päihteet 

7.2. 11 Keljonlahden voimala, Jyväskylän Energia, Teemu Rönkkä 

21.2. 16 Pandan makeistehdas, Mauri Suuronen 

7.3. 17 Sakari Holman pyöräverstas, Vaajakoski  

21.3. 17 Ruthin leipomo, Kuokkala, yrittäjä Markku Mäkinen 

4.4. 12 Sammonkatu, Eero Kuusela: Tourujoki, kaupungin helmi 

18.4. 12 Sammonkatu, Tietotekniset terveysmittarit, harjoittelija Ruut 

Peura 

2.5. 4 Toivakan kirkko, kirkkoherra Panu Partanen 

16.5. 8 Sammonkatu, Talousneuvos Kauko Tuupainen, Eduskunta ennen 

ja nyt 

26.5. 5 Rompepäivät Petäjäveden radiomuseolla 

1.8. 4 Seurakunnan Lehtisaaren kesäkoti, Tuomiojärvi 
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15.8. 9 Sammonkatu, sairaalateknikko Seija Korhonen, työ SPR:n 

kenttäsairaalassa 

5.9. 8 Jyvälän setlementti, tiedottaja Anniina Kurkela  

19.9. 10 Sammonkatu, Nälkäpäivän myyntipisteiden valmistelu 

3.10. 15 Laukaan Tupaswillan perinnekylä, Kuusa 

17.10. 10 Ikääntyvien yliopiston luento sydämen rytmihäiriöistä (Markku 

S. Nieminen) 

7.11. 17 Jalo-hanke, Jyskä, Esa Hyppönen 

21.11. 12 Samonkatu, Jyväskylän osaston terveyspiste esittäytyy 

YHTEENSÄ 219  

 

Nuorten ystäväryhmä 
 

Ystävätoiminnan ryhmä Jyväskylään lähi-

aikoina muuttaneille nuorille aikuisille jat-

koi toimintaansa.  

 

Ryhmän toiminnan tarkoituksena on tutus-

tua Jyväskylään ja saada ryhmästä uusia 

ystäviä. Ryhmä on suunnattu Jyväskylään 

muuttaneille noin 18-31-vuotiaille. 

 

Omaishoitajien vertaisryhmä 

 

Omaishoitajien vertaisryhmä on suunnattu 

alle 50-vuotiaille omaishoitajille sekä myös 

epävirallisille omaisistaan huolta pitäville. 

Vertaisryhmä tarjoaa helppoa ja vaivatonta 

yhdessäoloa ja tekemistä, ja tapaamisten 

sisältö on osallistujien päätettävissä.  

Vuoden 2018 aikana ryhmä kokoontui aina 

kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Ke-

sällä ryhmä ei kokoontunut. 

 

Ryhmän toimintaan osallistui viisi henkilöä 

ja ryhmää ohjasi Mirva Vainionpää.

 

Runopiiri  
 

Runopiiri on tarkoitettu runouden ystäville. 

Piirissä luetaan sekä omia että muiden 

kirjoittamia tekstejä. Luetun perusteella 

keskustellaan sekä teksteistä että luetusta 

runosta. Runopiiri on kaikille avoin ja il-

moitus siitä on Keskisuomalaisessa "Me-

not” -palstalla. Runopiiri kokoontui talvella 

joka toinen viikko. Kesällä toiminnassa 

pidettiin taukoa. Runopiirin ohjaajana toimi 

Daisy Holopainen. 

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennustoiminta 
 

Vuonna 2018 ei Täyttä elämää eläkkeellä -

valmennuksia järjestetty Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston toimesta. 

Vapaaehtoinen asiointiapu 
 

Kertaluontoisesti toimivassa vapaaehtoi-

sessa asiointiavussa jatkettiin yhteistyötä 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimin-

nan palveluiden eli Vaparin kanssa. Ystä-

vävälittäjä päivysti vapaaehtoisen asioin-

tiavun puhelinta maanantaisin ja tiistaisin 

samaan aikaan ystävävälityksen päivys-

tysajan kanssa.  

 

Vapaaehtoisessa asiointiavussa jatkettiin 

Secapp-mobiilisovelluksen käyttöä, jonka 

kautta asiointiapupyynnöt välittyvät va-
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paaehtoisille. Noin puolet vapaaehtoisista 

ovat mukana mobiilisovelluksen käytössä. 

Yhteistyössä Vaparin kanssa järjestettiin 

asiointiavun kevät- ja syystapaaminen. 

Syystapaaminen oli Jyväskylän osaston 

järjestämä ja se järjestettiin Ailakinkadun 

aluetoimiston tiloissa. Tapaamisen aiheena 

oli kotihoito ja tilaisuudessa esiintyi myös 

piirin järjestöpäällikkö Jooel Niittynen esit-

täen säveltämiään ja sanoittamiaan laulu-

ja. 

 

Maaliskuussa asiointiavun vapaaehtoisille 

järjestettiin tutustuminen Kyllön apuväli-

nelainaamoon. 

 

Ystäväillat 
 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille järjestettiin kerran kuussa Ystä-

väiltoja. Vapaaehtoiset toiveesta Ystäväil-

lat ovat vertaistuki-iltoja, joissa ystävätoi-

minnassa vapaaehtoisina toimiville tarjo-

taan mahdollisuutta keskusteluun, mutta 

myös tietoa, joka tukee heidän vapaaeh-

toisena toimimistaan.  

Ystävätoiminnassa olevien nuorten vapaa-

ehtoisten tapaaminen oli kesäkuussa ja 

ryhmänohjaajatapaamisia järjestettiin tar-

peen mukaan. 

 

 

 

Ystäväpiiri 

 

 

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteis-

työssä aloitettu Ystäväpiiri-ryhmä kokoon-

tui edelleen satunnaisesti. Ryhmään kuu-

luu viisi henkilöä.  

 

Ystävätoiminnan koulutukset 
 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

kuusi ystävätoiminnan perus- ja jatkokurs-

sia yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kans-

sa. Peruskursseille osallistui kaikkiaan 65 

henkilöä. Lisäksi järjestettiin ulkoiluystä-

väkurssi, johon osallistui neljä henkilöä. 

 

Vuoden aikana toiminnanohjaaja haastat-

teli ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 

51 vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan 

osaston ystävätoimintaan.  

 

Lisäksi huhtikuussa järjestettiin Mielenter-

veyden ensiapukoulutus, johon osallistui 

15 henkilöä. Koulutus täyttyi nopeasti ja 

mukana oli ystävätoiminnan vapaaehtois-

ten lisäksi vapaaehtoisia myös muista 

osaston toimintaryhmistä. 

 

Päivi Polvi osallistui Sanoja yksinäisyydes-

tä-seminaariin 2.2.2018, Jyväskylän kau-

pungin tapahtumanjärjestäjien aamukah-

ville 21.2.2018 ja 26.4.2018, Valikko-

seminaariin 15.3.2018, ikäihmisten hyvin-

vointipäivään 23.3.2018, ulkoiluystäväkou-

luttaja-koulutukseen 25.5.2018, SosTe-

risteilylle 9.-10.10.2018 sekä Punaisen 

Ristin avainvapaaehtoisten koulutusristei-

lylle 9.-11.11.2018. 

.

 

Iloa ystävyydestä! -kahvikonsertit Nikolainsalissa  

 
Vuoden aikana järjestettiin Nikolainsalissa 

kaksi Iloa ystävyydestä -kahvikonserttia 

ystävätoiminnan tukemiseksi. 

 

Sunnuntaina 11.2. klo 15 kahvikonsertissa 

esiintyivät pianistit Erika Pirnes ja Esko 

Elomaa. Sunnuntaina 20.5. klo 15 kahvi-

konsertissa esiintyi VoxMamas -kuoro. 
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Yhteistyö teattereiden ja Jyväskylän sinfonian kanssa 

 
Maaliskuussa ystävätoiminnan vapaaehtoi-

set kävivät teatteri Miilussa katsomassa 

Laukaan teatterin Viimeiset mitalit-

esityksen. Esitystä oli katsomassa 31 hen-

kilöä Punaisen Ristin Jyväskylän osastosta.  

Huhtikuussa osaston vapaaehtoiset olivat 

Jyväskylän kaupunginteatterissa katso-

massa, Kun isoisä Suomeen hiihti-

näytelmän. Osastosta oli 29 henkilöä. 

Syyskuussa olimme seuraamassa Jyväsky-

län sinfonian avoimia harjoituksia. Mukana 

oli 31 henkilöä. 

 

Marraskuussa 42 ystävätoiminnan väki 

kävi katsomassa Päivänsäteet-näytelmän 

kaupunginteatterissa. 

 

Oma Punainen Risti -järjestelmä ystävävälityksen käyttöön 

 

Jyväskylän osasto on pilottina mukana 

Oma Punainen Risti-järjestelmän kehittä-

misessä. Vapaaehtoisten ja ystävätoimin-

nan asiakkaiden tietojen siirto Omaan aloi-

tettiin syksyllä 2018. Syyskuussa osastos-

sa aloitti työkokeilussa Taneli Tuukkanen, 

joka huolehti tietojen siirtämisestä ja oli 

yhteydessä ystävätoiminnan asiakkaisiin ja 

päivitti heidän tietonsa. 

 

Muu toiminta 
 

5.5.2018 Länsi-Suomen piiri järjesti Lau-

kaan Peurungassa Kiitosjuhlan ystävätoi-

minnan. Jyväskylän osastosta Kiitosjuhlaan 

osallistui 13 henkilöä. 

 

5.9.2018 järjestettiin keskustoimiston tuel-

la kiertoajelu ystävätoiminnassa mukana 

oleville vanhuksille. Kiertoajelu oli suun-

nattu ikäihmisille, mutta vapaaehtoinen 

saattoi lähteä ystävänsä saattajaksi mu-

kaan. Kiertoajelulla aiheena oli "uutta ja 

vanhaa Jyväskylää". Opastettu kiertoajelu 

kesti 1 ½ tuntia ja sen jälkeen oli kahvitar-

joilu osaston tiloissa Sammonkadulla. 

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla, johon oli kutsuttu kaikki Jyväskylän 

osaston vapaaehtoiset. Puurojuhlaan osal-

listui 41 henkilöä, joista 19 oli ystävätoi-

minnan vapaaehtoisia. 

 

18.12.2018 järjestettiin Sammonkadun 

tiloissa Joulukahvit, joille oli kutsuttu ystä-

väpareja sekä ystävävälityksen kautta ys-

tävää odottavia henkilöitä. Tilaisuuteen 

osallistui 24 henkilöä. 

 

Tikkakosken alue 

 
TALUKKKO  5: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tapahtumat Tikkakoskella 2018 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla osas-

tosta 

Osallistujia 

14.2.2018 Ystävänpäivän kahvi- ja musiikkitapahtu-

ma, Tikkakosken päiväkeskus 

4  30 

2.5.2018 Kevätjuhla Tikkakosken Päiväkeskus 5  30 

18.5.2018 Kevätiloa ikäihmisille, Tikkakosken kirkon 

seurakuntasali 

5  85 

20.6.2018 Juhannustapahtuma Tikkakosken Päiväkes-

kus 

4  30 

25.8.2018 Toiminnan esittely, ilmapallojen jako, en-

siapuesitys Tikkakosken Tohinat. 

Ilmapalloja jaettiin yli 100 kpl 

3  30 

21.9.2018 Nälkäpäiväkeräys Tikkakosken S-Marketilla. 5  70 
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Hernekeittoa, leipää, metrilakua 

12.12.2018 Jouluiloa-tapahtuma Tikkakosken Päiväkes-

kus 

4  70 

 YHTEENSÄ  30 345 

Vaajakosken ystäväkerho 
 

Vuonna 2018 Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston Vaajakosken ystäväker-

hossa toimi yhteensä 12 ystävää.  

 

Tammikuussa 10.1.2018 Vaajakosken ys-

täväkerho kokoontui palvelutalo Väkkä-

rään. Paikalla oli yhdeksän ystäväkerhon 

jäsentä.  

 

”Hellittelyilta vanhuksille” järjestettiin Har-

juhovissa 14.2.2018. Paikalla oli seitsemän 

ystäväkerho jäsentä ja vanhuksia oli pai-

kalla yhteensä 13.  

 

Bingoilta järjestettiin 11.4.2018 Vaajakos-

ken veteraanitalolla. Paikalla oli neljä va-

paaehtoista ja vanhuksia 11.  

 

Ystäväkerho tutustui 9.5.2018 Mainiokoti 

Kaunisharjuun lauluillan merkeissä. Va-

paaehtoisia oli paikalla viisi ja asukkaita 

30.   

Marjatta Weckmannin kotona ystäväkerho 

kokoontui 6.6.2018. Paikalla oli kahdeksan 

vapaaehtoista.  

 

Ystäväkerho organisoi Nälkäpäivä -

keräyksen 22.-22.9.2018 Vaajakoskella. 

Tapatumassa oli mukana seitsemän ystä-

väkerholaista.  

 

Ystäväkerho piti 14.11.2018 Yes Sir -

ravintolassa pikkujoulut ja suunnitteli sa-

malla seuraavan vuoden toimintaan.  Pai-

kala oli yhdeksän ystäväkerhon jäsentä.  

 

Ystäväkerho järjesti pikkujoulut 

12.12.2018 Harjukodin asukkaille. Vapaa-

ehtoisia paikalla oli kuusi ja asukkaita 12.  

 

Vaajakosken ystäväkerhon vetäjänä toimi 

Ulla Kyllönen.  

 

4 Talous  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa -

10 163,35 euroa alijäämää, kun vuoden 

2017 lopussa tilinpäätös oli +3 758,66 

euroa ylijäämäinen. Vuonna 2018 ei en-

siapupäivystysmyynti toteutunut odotetulla 

tavalla, joka osin selittää osaston huonoa 

taloudellista tulosta.  
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä  

 

jyvaskyla@punainenristi.fi 

jyvaskyla.punainenristi.fi 


