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1 Yleiskatsaus vuoden 2021 toimintaan 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toimintaan vuonna 2021 vaikutti mer-

kittävästi koronapandemia. Pandemian 

tilanne aaltoili vuoden edetessä ja viran-

omaismääräykset sen mukana. Suomi oli 

uudelleen poikkeusoloissa 1.3.2021-

27.4.2021 välisen ajan koronavirustilan-

teen vuoksi. Käyttöönottoasetukset liittyi-

vät sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköi-

den toiminnan ohjaamiseen ja kiireettö-

män hoidon määräajoista poikkeamiseen. 

Lisäksi otettiin käyttöön poikkeusolovies-

tintään ja toimivaltaerimielisyyden ratkai-

semiseen liittyviä toimivaltuuksia. Jyväsky-

lässä koronaviruspandemiaan liittyviä 

avunpyyntöjä viranomaisilta ei kuitenkaan 

tullut, vaikka valmius avunpyyntöihin vas-

taamiseen oli olemassa. Toimintaryhmät 

vähensivät toimintaansa tai siirtyivät ver-

kossa tapahtuviin tapaamisiin. Esimerkiksi 

terveyspiste ei pitänyt vastaanottoa, mutta 

järjesti 14.10.2021 ulkoilupäivän Ladun-

majalla. Runopiirin toiminta oli tauolla ko-

ko vuoden. Ensiapuryhmä siirsi osan har-

joituksista Microsoft Teams -palveluun.  

 

Ensiapuryhmä esityksestä päätettiin luo-

pua kolmesta Virve-päätelaitteesta halli-

tuksen kokouksessa 4/2021, 27.5.2021 

koska taloudellinen tilanne oli erittäin tiuk-

ka. Kun selvitystä ja testausta on tehty 

lisää halvemmista radiopuhelinmalleista, 

tuo ensiapuryhmä esityksen niiden hank-

kimisesta osaston hallitukselle.  

    

Koronaviruspandemia siirsi sääntömääräi-

sen kevätkokouksen syksyyn ja sääntö-

määräinen kevätkokous järjestettiin 

14.9.2021 Jyväskylässä. Kokoukseen osal-

listui yhteensä 15 Jyväskylän osaston jä-

sentä. Jyväskylän osaston syyskokous jär-

jestettiin 24.11.2021. Paikalla oli yhteensä 

16 jäsentä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin vuosikokous järjestettiin koronapan-

demian johdosta 4.9.2021 Teams -

palvelussa. Länsi-Suomen piirin puheen-

johtaja Alpo Tanskanen Jyväskylän osas-

tosta jätti puheenjohtajan tehtävät ko-

kouksessa toimikausien tultua täyteen. 

Jyväskylän osaston edustajana Länsi-

Suomen piirihallituksessa jatkaa Sami 

Luoma-aho vuoden 2022 vuosikokoukseen 

asti. 

 

Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston 

toiminta päättyi 31.12.2020 ja osasto lii-

tettiin Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän 

osastoon 1.1.2021.  

 

Jyväskylän ja Kuokkalan osastojen yhdes-

sä toteuttaman Nälkäpäivä -keräys (23.-

25.9.2021) tuotti yhteensä 12 201,40 eu-

roa katastrofirahastoon.  

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 200 

henkilöä. Vapaaehtoiset toimivat ystäväpa-

reina, puhelinystävinä, verkkoystävinä, 

ystäväperheinä, kertaluontoisessa asioin-

tiavussa, kerhojen ohjaajina sekä tem-

pauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävis-

sä. Vuoden lopussa osastossa oli kaikkiaan 

86 ystäväparia. Uusia ystäväpareja yhdis-

tettiin vuoden aikana 15 ja puhelinystäviä 

yhdistettiin kolme. Jyväskylän osastossa 

toimii 15 verkkoystävää. 

 

Monikulttuurinen toiminta käynnisti uusia 

toimintamuotoja, kun tieto Salmirannan 

vastaanottokeskuksen lopettamisesta var-

mistui ja asukkaat muuttivat vuokra-

asuntoihin.   

 

Ensiapupäivystyksiä ensiapuryhmä teki-

vuonna 2021 yhteensä 37 kappaletta ja 

näissä tapahtumissa autettiin 127 henki-

löä.  Hälytystilanteissa kadonneen henkilön 

etsintöihin tai auttamaan tulipalossa kotin-

sa menettäneitä autettiin vuonna 2021 

yhteensä 20 ihmistä.   

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton jäsenmäärä oli vuoden 2021 lopussa 

yhteensä 1 297 henkeä.  

 

Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 

2021 osoittaa – 5 392,19 euroa alijäämää.
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2 Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus kokoontui vuonna 2021 yh-

teensä seitsemän kertaa. Koronaviruspan-

demian aiheuttamat rajoitustoimet vaikut-

tivat siihen, että osa kokouksista järjestet-

tiin etäyhteyksin Microsoft Teams -

palvelussa.   

 

Birgitta Alakoski erosi hallituksen jäsenyy-

destä ja ensiaputoiminnan yhteyshenkilön 

tehtävästä 9.6.2021, ero myönnettiin halli-

tuksen kokouksessa 5/2021, 25.8.2021. 

 

Jyväskylän osaston hallitus ei tehnyt 

vuonna 2021 osaston toimintasuunnitel-

man tavoitteiden väliarviointia.  

 

Koronavirustilanne siirsi sääntömääräisen 

kevätkokouksen syksyyn ja kevätkokous 

järjestettiin 14.9.2021 Jyväskylässä. Ko-

koukseen osallistui yhteensä 15 Jyväskylän 

osaston jäsentä. Jyväskylän osaston syys-

kokous järjestettiin 24.11.2021. Paikalla 

oli yhteensä 16 jäsentä. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

piirin vuosikokous järjestettiin koronavi-

ruspandemian johdosta 4.9.2021 Teams -

palvelussa. Länsi-Suomen piirin pitkäaikai-

nen puheenjohtaja Alpo Tanskanen Jyväs-

kylän osastosta jätti puheenjohtajan teh-

tävät kokouksessa toimikausien tultua täy-

teen. Jyväskylän osaston edustajana Län-

si-Suomen piirihallituksessa jatkaa Sami 

Luoma-aho vuoden 2022 vuosikokoukseen 

asti. 

 

Jyväskylän osaston hallitus 2021 

puheenjohtaja Sari Hovila 

varapuheenjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö, 

valmiuden yhteyshenkilö 

Jouko Aho 

nuorisotoiminnan yhteyshenkilö, ensihuoltoryhmän 

ryhmäjohtaja 

Vieno Aho 

 Kristiina Alho 

ensiaputoiminnan yhteyshenkilö  Birgitta Alakoski (1 

Veripalvelun yhteyshenkilö Eeva Hautanen 

rahastonhoitaja Pirjo Häkkinen 

keräysjohtaja Olli Lehtonen 

tietosuojayhteyshenkilö, piirihallituksen jäsen Sami Luoma-aho 

jäsenmestari Maarit Ryhänen 

tiedottaja Marko Tervo 

 Leena Tiainen 

(1 Eronnut hallituksen jäsenyydestä ja ensiaputoiminnan yhteyshenkilön tehtävästä 9.6.2021, ero myönnetty 

Hallitus 5/2021, 25.8.2021, § 33 

Muut luottamushenkilöt 2021  

sihteeri, toiminnanohjaaja, ystävävälittäjä Päivi Polvi 

ensiaputoiminnan yhteyshenkilö (2 Minna Luoma  

kotoutumisen tuen yhteyshenkilö  Kirsti Salo  

terveyden edistämisen yhteyshenkilö Ritva Salomaa 

(2 25.8.2021 alkaen, Hallitus 5/2021, 25.8.2021, § 33 

Toiminnantarkastajat 2021  

toiminnantarkastaja Eija Saario 

varatoiminnantarkastaja Tuula Vuorinne 
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2.1 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

Jäsenhankinta 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton jäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 

yhteensä 1 297 jäsentä (vuoden 2020 lo-

pussa 1 353).  

Vuonna 2019 aloitettu Länsi- Suomen pii-

rin jäsenhankintakampanja jatkui myös 

vuonna 2021. Piiri tuki osastoja edelleen 

maksamalla jokaisesta uudesta jäsenestä 

10 euron bonuksen.  

Osaston hankkimaksi jäseneksi luettiin 

kaikki jäsenet, jotka oli hankittu jäseneksi 

mm. annettu jäsenyys lahjaksi, haastettu 

henkilö jäseneksi, annettu jäsenmaksulo-

make, maksanut jäsenmaksunsa osastolle 

tai maksanut nettisivujen kautta.  

Korona on hidastanut jo parin vuoden ajan 

osastojen jäsenhankintaa merkittävästi, 

mutta toivottavasti tämä on väliaikaista ja 

uusien jäsenten hankinta lähtee reippaasti 

käyntiin.  

 

 

KAAVIO 1: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys 2005-2021 

Jäsenten motivointi 

Jyväskylän osaston jäsenille ei ole lähetet-

ty vuonna 2021 jäsenkirjettä. Osaston 

toimintaan on tullut meneillään olevan 

pandemian vuoksi keskeytyksiä tai tapah-

tumien siirtoja, mikä taas on vaikuttanut 

osaston taloudelliseen tilanteeseen, joten 

jäsenkirjettä ei lähetetty.  

Tasavallan Presidentin 26.2.2021 myönsi 

hopeisen ansiomitalin puheenjohtaja Sari 

Hovilalle kiitoksena ansiokkaasta työstä 

Punaisen Ristin päämäärien hyväksi.  

Jäsenmestarina toimi vuonna 2021 Maarit 

Ryhänen.
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2.2 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotus-

toiminta 

 

Sisäinen tiedottaminen 

Vapaaehtoisille lähetettiin sähköpostia ja 

kirjeitä. Tarvittaessa heille myös soitettiin 

puhelimitse. Ensiapuryhmä käytti HUPSIS 

– tietokantaa ensiapupäivystäjien rekry-

tointiin ja ensiapupäivystysten organisoin-

tiin liittyen. Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 

käytti omaa toiminnanohjausjärjestelmää, 

OHTOa vapaaehtoisten hälyttämiseen äkil-

lisissä onnettomuustilanteissa. Osaston 

hallituksella oli pilvipalvelu, jossa hallituk-

sen jäsenet pystyivät itse valmistelemaan 

kokouksissa käsiteltäviä asioita ja saa-

maan käyttöönsä valmistuneet pöytäkirjat. 

Eri toimintaryhmillä oli käytössään omia 

ulkopuolisilta suljettuja Facebook -sivuja. 

 

Ilmoitukset  

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (14.9.2021) julkaistiin maksullinen 

ilmoitus sanomalehti Keskisuomalaisen 

SEURAT JA YHDISTYKSET– palstalla 

6.9.2021 ja sääntömääräisestä syysko-

kouksesta (24.11.2021) 16.11.2021 jul-

kaistussa lehdessä. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsi-Suomen piiri julkaisi Suur-Jyväskylä 

Lehdessä 15.9.2021 maksetun Nälkäpäivä 

-ilmoituksen. Ilmoituksen kulut maksettiin 

katastrofirahastosta.  

 

 
Esittelyvideon teko pysähdyksissä 

Jo vuonna 2019 käynnistyneen Jyväskylän 

osaston esittelyvideon teko pysyi seisah-

duksissa koronaviruspandemian seurauk-

sena, kun julkisten kokoontumisten osallis-

tumismäärää rajoitettiin pandemian seu-

rauksena.  

 

Internet -kotisivut 

Jyväskylän osasto ylläpiti RedNetissä osoit-

teessa jyvaskyla.punainenristi.fi Internet -

kotisivuja. Sivuja päivitettiin säännöllisesti. 

Sivuille julkaistiin mm. tapahtumakalente-

rissa tapahtumia, uutisia sekä eri toiminta-

ryhmien ohjelmia. Jokaisella toimintaryh-

mällä oli Internet -sivuilla oma sivu, joita 

päivitettiin tarpeen mukaan.  

 

Mediaseurantaa 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

verkkosivuillaan 1.3.2021 “Vapepa löysi 

Jyväskylässä kadonneen muistisairaan 75-

vuotiaan hengissä – poistui eilen kotoaan 

Vaajakoskelta, löytyi toiselta puolelta kau-

punkia”.
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Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi lau-

antaina 20.3.2021 Palokan heinäkuisesta 

suurpalon vuoksi evakuoitujen paluusta 

koteihinsa “Oma koti, yhteiset tilat ja piha 

ovat peruskiviä” -artikkelissa. “Leistennillä 

oli evakuoitaessa vain sortsit, t-paita pääl-

lään ja kamera. Hän kiittää Punaista Ristiä 

ja seurakuntaa hyvästä työstä palon yh-

teydessä. - Järkytys tuli myöhässä ja ter-

veydenhuollon olisi hyvä kehit-

tää tällaiseen ammattiapua. Palotapahtu-

mat kulkevat edelleen filminä päässäni. 

Ihmisten kuunteleminen on tärkeää. Myös 

JVA voi parantaa sisäistä sekä asukkaille 

annettavaa viestintäänsä”. 

 
 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa 

20.5.2021 oli laaja artikkeli “Vapaaehtois-

työ. Miten ihanaa, kun voi nähdä ihmisiä”. 

Artikkelissa haastateltiin Kokeneet konka-

rit-ryhmän ohjaaja Olli Lehtosta ja toimin-

nanohjaaja Päivi Polvea liittyen korona-

ajan vaikutuksiin vapaaehtoistyöhön. 

 
 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli sun-

nuntaina 6.6.2021 laaja koko sivun artik-

keli “Oi, kesäloma on. Nuoret: Tuomiojär-

ven rantaan saapui satapäin nuoria. Poliisi 

partioi paikalla rauhoittaen nujakointia.” 

“Osa paikalle saapuneista nuorista oli va-

rustautunut varsin vahvalla alkoholiannok-

sella. Tämä huolestutti nuorten parissa 

kulkeneita aikuisia. - Toivottavasti kaveris-

ta pidetään huolta, SPR:n punaisissa nuor-

ten joukossa kulkenut Sharon Garnett sa-

noi. - Hauskaa saa pitää, mutta malttia 

toivoisimme alkoholin kanssa, Garnettin 

partiointikaveri Katja Siekkinen totesi”. 

Artikkelissa oli myös valokuva ja kuvateks-

ti “Tero Voutilainen, Sharon Garnett ja 

Katja Siekkinen (Garnettin takana) SPR:n 

punaisissa päivystivät nuorten seassa” 
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Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 

10.7.2021 Jaakko Vilmusenahon artikkelis-

sa Palokan seniorikerrostalojen vuoden 

takaisesta tulipalosta: Palokan Ilonan 

asukkaat jouluksi kotiin. Senioritalopalo: 

Palokan suurpalossa on kulunut vuosi. Ilo-

nan asukkaat kokoontuvat pian toiseen 

tapaamiseen”. Artikkelissa todetaan “Jy-

väskylän sosiaalitoimi, SPR ja Vapepa aut-

toivat yöllä evakkoon joutuneita löytämään 

majapaikan.  

 
Palokka-lehdessä 28.10.2021 oli Leena 

Tiaisen kirjoittama artikkeli “Tikkakosken 

kyläkahvila”. 

 

Samassa lehdessä oli myös uutinen “Satu 

ja Arto Rantanen Tikkakosken kirkolla.”  

 
Palokka -lehdessä 18.11.2021 oli Leena 

Tiaisen kirjoittama artikkeli “Iloista elävää 

musiikkia Tikkakosken konsertissa”. 

  

 

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan 

julkaiseman asiakasomistajalehden Yhteis-

hyvä 6/21 liitteessä ”Osuuskauppasi omat” 

sivu artikkelissa ”Hyvää tekemässä. Iloa 

auttaa Keski-Suomea – paljon on saatu 

yhdessä aikaiseksi” kerrottiin vuosi sitten 

Keskimaan Iloa auttaa -

hyväntekeväisyyslahjoituksella tehdystä 

työstä. Artikkelissa oli poimintoja kumppa-

neiden some -julkaisuista tunnisteilla #ilo-

auttaa ja #iloauttaayhteen. ”SPR Jyväsky-

län osasto Ystävätoimintamme sai Keski-

maan Iloa auttaa -avustuksen ja järjes-

timme joulukuun aikana joulutervehdyksiä 

ympäri Jyväskylää. Esityksiä oli 22 ja 

esiintyjinä oli kuoroja, kvartetteja ja muu-

taman laulajan kokoonpanoja.”  



 

9 

 

 

 
 

Sosiaalinen media 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton käytössä ovat Facebook, Instagram ja 

Twitter -tilit.  

     

Facebook- sivuilla oli 1010 tykkääjää 

vuonna 2021 (vuonna 2020 yht. 986). 

Seuraajia sivuilla oli yhteensä 1139 vuon-

na 2021 (1078). Julkaisua tehtiin 143 

vuonna 2021 (168) ja näitä tekivät toimin-

nanohjaaja Päivi Polvi, ryhmänjohtaja, 

ensiaputoiminnan yhteyshenkilö Minna 

Luoma ja tiedottaja Marko Tervo. 

 
 

Instagram -tilillä seuraajia oli yhteensä 

703 vuonna 2021 (588 vuonna 2020). Jul-

kaisuja 39 vuonna 2021 (63). Julkaisuja 

tekivät ensiapuryhmän ryhmänjohtaja, 

ensiaputoiminnan yhteyshenkilö Minna 

Luoma ja tiedottaja Marko Tervo. 

 

 
 

Twitter -tilillä seuraajia oli yhteensä 242 

vuonna 2021 (222 vuonna 2020). Twiittejä 

julkaistiin yhteensä 119 vuonna 2021 

(134). Twiittejä julkaisi tiedottaja Marko 

Tervo. 

 
 

Toinen koronavuosi vähensi toimintaa ja 

tämä vähensi osaltaan sosiaalisen median 

käyttöä viestinnässä. Vuonna 2021 ei ta-

pahtunut suuria paikallisia avustusoperaa-

tioita, joista olisi pitänyt kertoa sosiaalisen 

median eri kanavissa.  

 

Sähköpostiosoite 

Tiedottaja ylläpiti Jyväskylän osaston säh-

köpostiosoitetta jyvasky-

la@punainenristi.fi.  Sähköposteja luettiin, 

niihin vastattiin ja tarvittaessa niitä välitet-

tiin eteenpäin eri toimintaryhmille toimen-

piteitä varten.  Ensiapuryhmällä, ensihuol-

toryhmällä, hallituksella, nuorten ryhmällä 

sekä ystävätoiminnalla oli käytössään 
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myös omat sähköpostiosoitteet, joiden 

ylläpidosta vastasivat toimintaryhmät.  

 

Toiminnan esittelyt 

Koronapandemian seurauksena viranomai-

set rajoittivat julkisten kokoontumisten 

osallistujamääriä ja tästä syystä toiminnan 

esittelyjä vuonna 2020 järjestettiin aiem-

paa vähemmän. 

 

TAULUKKO 1: Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston toiminnan esittelyt 

2021 

Päivä-

määrä 

Aihe Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

28.10. Osaston 

toiminnan 

sekä Veri-

palvelun 

esittelyä 

Arffmat, 

Koto Moduu-

lit 3–4 ryh-

mälle 

1 20 

YHTEENSÄ 1 20 

 

Viestintä auttamistaitona 

Tiedottaja Marko Tervo teki 19.2.2021 

keskustoimiston viestinnälle aloitteen val-

takunnallisen viestintävalmiuden koulutuk-

sen järjestämisestä. Koulutusta lähdettiin 

suunnittelemaan keskustoimiston viestin-

nän asiantuntijoiden Noora Keron ja Tiina 

Leinosen kanssa.  “Viestintä auttamistaito-

na” -pilottikoulutus 7.9.2021 järjestettiin 

Teamsissa. Auttamistilanteiden viestintää 

käytiin läpi kahden esimerkkitapauksen 

kautta. Pentti Remes Hyrynsalmelta kertoi, 

miten osaston some otettiin vauhdissa 

käyttöön ja miten kunnan asukkaille saa-

tiin tieto kulkemaan, kun tykkylumi kaatoi 

puita ja katkoi sähköt Hyrynsalmella. Jy-

väskylän osaston tiedottaja taas kertoi, 

miten viestintä saatiin nopeasti käyntiin ja 

millaisia tuloksia sillä saatiin, kun seniori-

talon tulipalon viestintätilanne pitkittyi. 

Kaksituntisen koulutuksen viimeinen puoli-

tuntinen oli varattu kysymyksille ja kes-

kustelulle. Pilottikoulutukseen osallistui 

noin 42 henkeä. Kaikki palautteet olivat 

positiivisia, koulutuksesta oli hyötyä ja 

siitä saatiin paljon ideoita omaan tekemi-

seen. Myös koulutuksen ripeää tempoa 

kehuttiin. 

 

Apua ajoissa -kuvahistoriikki 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton 70-vuotista toimintaa 1950-2020 juh-

listettiin Olli Lehtosen toimittamalla kuva-

historiikilla ”Apua ajoissa”. Tämä 42-

sivuinen kirjanen esittelee osaston eri toi-

mintamuotoja, auttamisen ja valmiuden 

tehtäviä vuosikymmenestä toiseen. Teos 

kertoo esimerkiksi laajasta koulutustoi-

minnasta, naistoimikunnan varainkeruusta, 

ensiapuryhmien ja Vapepa-toiminnan 

käynnistymisestä, Nälkäpäivä-keräyksestä 

ja useista suuronnettomuuksien uhrien 

huollosta. 

 

 

XXXXX 

 

XXXXX 
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2.3 Tapahtumat ja kampanjat 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto osallistui seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin 

vuonna 2021: 

• Ystävänpäivä 14.2.2021 

• Rasisminvastainen viikko 15.-21.3.2021 

• Punaisen Ristin viikko 3.-9.5.2021 

• Nälkäpäivä -keräys 23.-25.9.2021 

• Nenäpäivä 12.11.2021 

• Hyvä Joulumieli -keräys 19.11.-24.12.2021 

2.4 Oma varainhankinta 
 

Suomen Punaisen Ristin varainhankinan suurimmat tulomuodot vuonna 2021 olivat jäsen-

maksut, ensiapupäivystyskorvaukset ja Jyväskylän kaupungin valmiussopimus. Koronpan-

demia vähensi ensiapupäivystysmyyntiä, kun yleisö- ja urheilutapahtumia järjestettiin aiem-

paa vähemmän.                                            

3 Vapaaehtoispalvelut 

 

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

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

3.1 Ensiapuryhmätoiminta  
Jyväskylän osasto järjesti pienimuotoista ensiapukoulutusta yleisölle vuonna 2021. Jyväsky-

län osastossa on kaksi toimivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sekä 

Rautpohjan ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton jäsenen, kätilö, ETK Minna Luoma kou-

lutti yleisölle ensiapua vuonna 2021. Kurs-

simaksut tulivat Jyväskylän osaston toi-

mintaan.

  

TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2021 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Paikalla 

2-16.5.2021 

 

Ensiapu 1 -kurssi, ETK Minna Luoma 

 

1 7 

26.-27.7.2021 Ensiapu 1-kurssi, ETK Minna Luoma  1 8 

YHTEENSÄ  2 15 
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                        Minna Luoma 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 

 

 
 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä oli 

vuonna 2021 yhteensä 15 ryhmäiltaa, jois-

sa ryhmäiltaosallistumiskertoja oli 158. 

Ryhmäiltoja järjestettiin koronarajoitusten 

vuoksi Microsoft Teams -koulutuksina sekä 

rajoitusten hellittäessä normaaleina ryh-

mäiltoina Sammonkadulla. Ensiapuryhmä 

harjoitteli mm. hätätilapotilaan kohtaamis-

ta ja sairaskohtauksia rastiharjoitusten 

muodossa, perusti harjoituspäivystyspis-

teen jossa autettiin harjoituspotilaita, kuuli 

Teamsissa luennon päihtyneen asiakkaan 

kohtaamisesta sekä kertasi ryhmän käy-

tössä olevien mittareiden toimintaa.  

 

Aktiivisia ensiapuryhmäläisiä toimi ryh-

mässä vuonna 2021 noin 20-25. Syksyllä 

ryhmä sai viisi uutta ryhmäläistä mukaan 

toimintaan.  

 

Ensiapuryhmäläisistä 17 kuuluu myös Va-

paaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryh-

mään. Hälytysryhmä sai hälytyksiä 15 ker-

taa vuonna 2021, kaikki hälytykset eivät 

kuitenkaan johtaneet etsintään tai tehtä-

vään.   

 

Ensiapupäivystyksiä ensiapuryhmä teki 

vuonna 2021 yhteensä 37 kappaletta ja 

näissä tapahtumissa päivystystunteja ke-

rääntyi laskutettavaksi 663,5 tuntia. Vuon-

na 2021 ensiapupäivystyksissä autettiin 

127 henkilöä.  Päivystyshenkilökertoja ker-

tyi 116 ja päivystyksissä toimineita vapaa-

ehtoisia oli yhteensä 21 henkeä. Ko-

ronapandemiasta huolimatta ensiapuryh-

mällä oli siis varsin vilkas vuosi ja ensiapu-

ryhmä päivysti niin ralleissa kuin urheiluki-

soissa ja vanhojen tansseissakin. JJK tilasi 

ensiapuryhmältä koko kesän kestävän jal-

kapallosarjan kaikkien kotipelien ensiapu-

päivystykset ja nämä olivatkin mukavia 

säännöllisesti toistuvia parin tunnin päivys-

tyksiä kesäaikaan.  

 

Ryhmä piti ensimmäisen ryhmän vuosiko-

kouksen 24.8.2021 Teamsin välityksellä. 

Kokouksessa ensiapuryhmäläiset hyväk-

syivät johtoryhmän valmisteleman ”Johto-

ryhmän tehtävät” -dokumentin sekä teki-

vät johtoryhmävalinnat ehdotusten pohjal-

ta. Johtoryhmä valittiin kaksivuotiskaudek-

si. Johtoryhmän kokoonpano on seuraava:  

• ryhmänjohtaja Minna Luoma 

• koulutusvastaava Markku Reponen 
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• päivystysvastaava Sari Kivelä 

• varastovastaava Pirkko Koskela 

• ryhmän sihteeri Sirkku Laurila  

 

Ensiapuryhmän johtoryhmä kävi viikoittain 

keskustelua ensiapuryhmän juoksevista 

asioista johtoryhmän Whats app -

ryhmässä ja pyrki kokoontumaan aina en-

nen ryhmäiltaa eli noin joka toinen viikko. 

Johtoryhmä myös seuraa ryhmäläisten 

aktiivisuutta harrastuksessa niin päivystys-

ten kuin ryhmäiltojenkin suhteen.  

 

Ensiapuryhmä käytti Länsi-Suomen piiriltä 

saatua koulutustukea syksyllä, kun piirissä 

järjestettiin ensiauttaja-kurssi. Neljä en-

siapuryhmäläistä osallistui ja läpäisi kurs-

sin onnistuneesti.  

 

Rautpohjan ensiapuryhmä 

  

Rautpohjan ensiapuryhmän vahvuus oli 

alkuvuodesta 2021 yhteensä seitsemän 

henkilöä. Naisia ryhmässä oli kolme ja 

miehiä neljä. Päivystysoikeus vuonna 2021 

oli seitsemällä henkilöllä. Ensiauttajia ryh-

mässä on kaksi henkilöä. Ryhmän koko 

pieneni keväällä jälleen yhdellä eläköity-

neellä ja terveydenhoitaja vaihtoi työpaik-

kaa. Ryhmällä oli harjoituskertoja kahdek-

san erityisjärjestelyin johtuen työnantajan 

kokoontumisrajoituksista. Lisäksi ensiapu-

ryhmä järjesti työnantajan toiveesta yhden 

sydäniskuri kertauksen.  Ensiapuryhmä 

osallistui yhden päivän ajan myös vuosit-

taiseen työsuojelun teemapäivään, jossa 

esiteltiin ryhmän toimintaa ja halukkaat 

pääsivät kokeilemaan taitojaan mm. elvy-

tyksessä ja tajuttoman ensiavussa. Ryhmä 

ei osallistunut vuonna 2021 yhteenkään 

hälytystehtävään. 

 

Omia ensiapupäivystyksiä ryhmällä oli yh-

teensä kaksi. 

 

Ryhmänjohtajana toimi Tapani Koikkalai-

nen vuonna 2021.  
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                         Päivi Polvi 
3.2 Keräystoiminta                                            

 
 

Toimintavuoden päätapahtumia Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräys-

toiminnassa olivat Nälkäpäivä -keräys 

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-

toon (23.-25.9.2021), Nenäpäivä-keräys 

kehitysmaiden lapsille (12.11.2021) ja 

Hyvä Joulumieli -keräys kotimaan vähäva-

raisille lapsiperheille (19.11.-24.12.2021). 

Kesäkuun alussa käynnistyi hätäapukeräys 

Myanmarin humanitaarisen kriisin hel-

pottamiseksi ja keräyksen varat osoitet-

tiin katastrofirahastoon.   

 

Keräysorganisaatioon kuului keräysjohtaja 

Olli Lehtonen, keräyksen järjestäjiä (esi-

merkiksi Nälkäpäivänä seitsemän henkinen 

ryhmä) ja kerääjiä. Esimerkiksi Oma-

järjestelmän ryhmässä ”Jyväskylän osas-

ton keräystoiminnan vapaaehtoiset” on 20 

jäsentä. 

 

Nälkäpäivä-keräys  

Nälkäpäivä-keräys (23.-25.9.2021) järjes-

tettiin yhteistyössä Kuokkalan osaston 

kanssa ja keräystuloskin on yhteinen. Ke-

räykseen vaikutti suuresti koronapande-

miatilanne, jonka takia lipaskeräykseen 

kauppakeskuksissa ei juurikaan saatu lu-

pia. Niinpä keräystulos jäi hiukan normaa-

livuosia huonommaksi. Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän ja Kuokkalan yhteinen 

Nälkäpäivä-keräys tuotti 12 201,40 euroa 

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahas-

toon (vuonna 2020 10 417,60 eu-

roa). Tulos koostuu lipaskeräyksestä 

5195,08 euroa, koulukeräyksestä 5552,40 

euroa ja myyntituotoista netto 1453,92 

euroa (brutto 2203,15 euroa). Näistä osa-

alueista koulukeräys menestyi edellisiin 

vuosiin verrattuna parhaiten. Täs-

sä osaston keräystuloksessa eivät 

näy sähköisillä maksutavoilla kerätyt ra-

hat, jotka menivät suoraan valtakunnalli-

selle keräystilille. 
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Myanmar  

Suomen Punainen Risti käynnisti kesä-

kuussa hätäapukeräyksen Myanmarin 

humanitaarisen kriisin helpottamiseksi. 

Keräyksellä tuettiin Myanmarin Punaisen 

Ristin vapaaehtoisten työtä heidän vai-

keassa tilanteessaan. Myanmar-

keräyksen lipaskeräys tuotti Jyväskylän 

osaston osalta 542,36 euroa katastrofi-

rahastoon. 

 

Nenäpäivä 

Nenäpäivä-keräys (12.11.2021) on yhdek-

sän järjestön keräys kehitysmaiden lasten 

hyväksi. Jyväskylän lipaskeräyksessä oli 

mukana osaston lisäksi vain Unicef-ryhmä. 

Lipaskeräyksen tuotto oli osaston osalta 

273,55 euroa (edellisenä vuotena 1178,83 

e). 

 

Hyvä Joulumieli 

Hyvä Joulumieli -keräys (19.11.-

24.12.2021) toteutettiin lipaskeräyksenä 

pääosin ulkona kävelykadulla. Osaston 

keräystulos oli 3539,75 euroa (edellisenä 

vuotena 3 222,77 e).  
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KAAVIO 2: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2021 
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                         Päivi Polvi 
3.3 Monikulttuurisuustoiminta 

 
 

Monikulttuurisen toiminnan uusien vapaa-

ehtoisten tutustumisillassa 26.8.2021 ide-

oitiin, mitä syksyn aikana voitaisiin järjes-

tää maahanmuuttajanaisille. Yksi vapaaeh-

toinen ehdotti, että ensimmäinen retki voi-

taisiin tehdä heidän omenatilalleen ennen 

satokauden loppumista. Lyhyellä varoitus-

ajalla löytyi kaikille sopiva yhteinen viikon-

loppu, joten retki päätettiin järjestää retki 

Kiikan omenatilalle Palokan Saarenmaalle 

4.9.2021. Salmirannan ohjaaja välitti tie-

don retkestä Salmirannan naisille.  

 

Vapaaehtoiset tekivät tarvikehankinnat 

Palokan Prismasta perjantai-iltana. Lauan-

taiaamuna he kävivät vielä ostamassa 

mm. säilöntäastioita, pieniä ämpäreitä ja 

kestokasseja. Retki oli erittäin onnistunut, 

uudet vapaaehtoiset tutustuivat näin toi-

siinsa ja ryhmäytyivät, maahanmuuttaja-

äidit tapasivat vuoden tauon jälkeen ja 

nauttivat saadessaan tutustua uusiin va-

paaehtoisiin, kerätä omenoita ja valmistaa 

omenasosetta. Parasta antia oli varmasti 

saada hieman omaa aikaa ja unohtaa arki-

huolet hetkeksi. Päivä huipentui yhteisen 

ruokapöydän ääressä nautittuun ateriaan. 

Nauru ja puheensorina loivat rattoisan 

tunnelman. Osallistujat saivat mukaansa 

tuoretta omenasosetta ja pussilliset erilai-

sia omenalaatuja. 

 

Monikulttuurisuusryhmä järjesti 2.10.2021 

Salmirannan vastaanottokeskuksen naisille 

hemmottelutuokion Salmirannan saunati-

lassa. Salmirannan ohjaajat informoivat 

vastaanottokeskuksessa vielä asuvia naisia 

hemmottelutuokiosta. Vapaaehtoiset jakoi-

vat tehtävät siten, että osa hankki kasvo- 

ja käsienhoitoon tarvittavat materiaalit 

sekä tarjoilua varten teetä, mehua ja kek-

sejä, osa toi lapsia varten mm. piirustus-

välineitä ja ongintapalkintoja sekä pipar-

kakkutaikinaa. Hoitoaineet oli valittu niin, 

että jokainen voi valmistaa esim. kas-

vonaamion luonnonmukaisista tuotteista 

(hunajaa, öljyä, kahvinporoja, avokadoa). 

Saunatilaan saapui 4 maahanmuuttaja-

naista, joista 3 oli uusia niin, etteivät he 

olleet aiemmin osallistuneet Saunatilassa 

järjestettyyn naisten kerhotoimintaan.  

Hemmottelutuokio onnistui erittäin hyvin. 

Naiset olivat aidosti iloisia saadessaan tu-

tustua vapaaehtoisiin ja osallistuivat mie-

lellään hemmotteluun. Lähdes kaikki nai-

sista osasivat englantia, joten kommuni-

kointi vapaaehtoisten ja naisten välillä su-

jui hyvin. Muutamalla äidillä oli mukanaan 
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pieni lapsi, näin ollen isompia lapsia varten 

varattua ongintaa suorittivat aikuiset. 

Hemmottelutuokion lopuksi muutama 

maahanmuuttajanainen leipoi piparit, jotka 

jaettiin osallistujille. Koska suurin osa va-

paaehtoisista ja maahanmuuttajanaisista 

oli ensi kertaa mukana naisten kerhotoi-

minnasssa, oli heillä hyvä tilaisuus tutus-

tua ja sopia jatkotapaamisistakin sitten, 

kun Salmirannan tilat sulkeutuvat ja naiset 

muuttavat omiin asuntoihinsa. Tämä 

hemmottelutuokio oli nähtävästi viimeinen 

yhteinen (kerho)kokoontuminen Salmiran-

nassa, mutta tapaamisia on tarkoitus jat-

kaa tavalla tai toisella. Maahanmuuttaja-

naiset kaipaavat selvästi mahdollisuuksia 

kohdata toisia samassa tilanteessa olevia, 

ja ennen kaikkea tutustua suomalaisiin, 

jotka ovat valmiita tutustuttamaan heitä 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja Jyväsky-

lään. Hemmottelutuokio oli kaikille osallis-

tujille erittäin voimavaraannuttava. 

 

Monkulttuurisuusryhmä järjesti 20.11.2021 

perhepäivän, jonka tarkoituksena oli saada 

mukaan eri puolilla Jyväskylää asuvia 

maahanmuuttajia. Ryhmän ohjaajan 

kontaktien avulla Huhtasuolta löytyi 

ilmainen tila, jossa oli mahdollisuus leipoa. 

Perhetapahtuman mainoksia oli viety mm. 

Huhtasuon neuvolaan ja Kylätoimistoon. 

Puskaradion avulla saatiin tietoa sekä 

Salmirannassa vielä asuville että sieltä jo 

pois muuttaneille.  Etukäteen tapahtumaan 

oli monta ilmoittautunutta, niin 

vapaaehtoisia kuin maahanmuuttajiakin, 

mutta lopulta paikalle ilmaantui lopulta 

viisi vapaaehtoista ja neljä 

maahanmuuttajaa, joista kahdella oli 

mukanaan lapsi. Ohjaaja oli tuonut 

mukanaan suurimman osan 

leivontatarvikkeista, joten perhepäivän 

kustannukset jäivät pieniksi. 

Maahanmuuttajien kanssa leivottiin pullaa 

ja sämpylöitä, jotka nautittiin kahvin, teen 

ja mehun kanssa. Maahanmuuttajat saivat 

myös mukaansa tuoreita leivonnaisia. 

Osallistujat olivat tyytyväisiä 

Perhepäivään: Huhtasuon yhteistoiminta-

piste oli erinomainen kokoontumispaikka, 

jossa oli toimiva keittiö varusteineen, 

riittävästi seurustelutilaa ja avaruutta 

lasten leikeille. Maahanmuuttajat pääsivät 

keskustelemaan suomalaisten kanssa; 

Salmirannassa vielä vuosi sitten 

naapureina asuneet äidit näkivät toisiaan 

ja suunnittelivat tapaavansa jatkossa, kun 

toinenkin äiti pääsee muuttamaan 

Kuokkalaan. Maahanmuuttajat tutustuivat 

Jyväskylän kaupunginosiin karttojen 

avulla: jokainen sai näyttää, missä päin 

kaupunkia asui, opiskeli ym.  

 

Maahanmuuttajat toivoivat jatkossa 

kokoontumisia, joissa tehdään yhdessä 

jotakin. Samalla opitaan suomea ja 

tutustutaan suomalaiseen ruokakulttuuriin 

ja opitaan käyttämään erilaisia ruoka-

aineita ja saavat samalla terveellistä 

ravintotietoa.  

 

Kotoutumisen tuen yhteyshenkilönä vuon-

na 2021 toimi Kirsti Salo.        
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3.4 Nuorisotoiminta 
 

Vuonna 2021 Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylä osaston nuorilla ei ollut omaa 

ryhmätoimintaa osastossa. Sen sijaan nuo-

ria kuuluu lähes kaikkiin osastomme toi-

mintaryhmiin; ensiapu- ja ensihuoltoryh-

mään, monikulttuuriseen toimintaan, val-

miustoimintaan sekä ystävätoimintaan. 

Lisäksi Jyväskylässä toimi nuorille suun-

nattu Jyväskylä Tutuksi -ryhmä, joka toimi 

yhdessä Länsi-Suomen piirin kanssa. 

 

Nuorisotoiminnan yhteyshenkilönä vuonna 

2021 toimi Vieno Aho.  

 

 

TALUKKO 3: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston nuorisotoiminnan esittelyt 2021 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla  
osastosta 

Tavoitettuja ihmisiä 
yhteensä 

24.5.2021 Lasten ja nuorten toiminnan esittelyä 
Suomen Nuorisoseurat Ry:n Keski-
Suomen Luova Lava -tiimille. 

1 6 

28.5.2021 Vierailu Schildtin lukion podcastissa; 
aiheena omat kokemukset nuorena 

SPR:n vapaaehtoisena 

1  

9.11.2021 Ensiaputoiminnan esittelyä Jyväsky-

län Lyseon Lukiossa 

2 20 

10.11.2021 Toiminnan esittely Jyväskylän Lyseon 

Lukion kansalaistorilla 

1 n. 30 

YHTEENSÄ 5 56 

3.5 Senioritoiminta 
 

Koronastapandemian johdosta Varttunei-

den kerhon toiminta oli vähäistä vuonna 

2021.  Kokoontumisissa noudatettiin vi-

ranomaisten antamia ohjeita turvaväleistä, 

hengityssuojaimista ja käsien pesusta. 

 

Kokoontumisia sisätiloissa oli yhteensä 

kolme, paikalla oli 10-12 henkilöä per tilai-

suus. Varttuneiden kerholaiset osallistuvat 

aktiivisesti toukokuussa järjestetyille kes-

kiviikkolenkeille. Paikalla oli 8-12 henkilöä.  

Kesällä oli risteily Rhea-laivalla ja paikalla 

oli kuusi henkilöä. 

 

Kerholaiset osallistuivat Nälkäpäivä -

keräykseen (23.-25.9.2021) kunnostamal-

la keräysvälineet, myymällä hernekeittoa 

ja leipää sekä osallistuivat kerääjien huol-

toon. 

  

Varttuneitten kerhon ohjaajana toimi Ritva 

Salomaa.

 

3.6 Terveyspistetoiminta 
 

Koronapandemiasta johtuen Terveyspiste 

ei järjestänyt vuonna 2021 vastaanottoja. 

 

Terveyspiste järjesti ulkoilupäivän Ladun-

majalla 14.10.2021. Tapahtuma toteutet-

tiin Hyväpäivä -avustuksen turvin. Ulkoilu-

tapahtumassa kierrettiin pienissä ryhmissä 

ulkoilureitti, jonka varrelle terveyspisteen 

vapaaehtoiset olivat tehneet rasteja.  Li-

säksi ohjelmassa oli sananlasku-

tietokilpailu, makkaranpaistoa ja nokipan-

nukahvit. Tapahtumaan osallistui 30 osal-

listujaa ja kuusi terveyspisteen vapaaeh-

toista. 
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Terveyden edistämisen yhteyshenkilönä toimi vuonna 2021 Ritva Salomaa.  

 

3.7 Valmiustoiminta 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus hyväksyi valmiussuunnitelman 

kokouksessaan 4/2021, 27.5.2021. 

 

Viranomaisilta ei tullut vuonna 2021 ko-

ronapandemian johdosta avunpyyntöjä 

esimerkiksi avustamaan joukkorokotusten 

järjestelyissä. Valmiutta vastata avun-

pyyntöihin pidettiin kuitenkin yllä.      

 

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) sai 

20.4.2021 valmiiksi Jyväskylässä 

10.7.2020 tapahtuneen senioritalon palon-

tutkinnan. Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osasto antoi 25.10.2020 raportin 

Onnettomuustutkintakeskukselle Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Palo-

kan seniorikerrostalojen tulipalon onnet-

tomuusyön (10.-11.7.2020) jälkeisistä 

avustustoimista ja raportti on mainittu 

tutkintaselostuksen lähteissä.  

 

Vuonna 2021 valmiustoiminnan tehtävät 

olivat käytännössä kadonneen henkilön 

etsintöjä sekä kotimaanavun tehtäviä 

(Taulukko). Myös yksi hätäapukeräys 

käynnistyi vuonna 2021. Jyväskylän osasto 

teki yhteistyötä eri viranomaistahojen 

kanssa ja tuki lähialueen muita osastoja 

valmiuden ja kotimaan avun tehtävissä. 

 

Ensiapuryhmä  

Ensiapuryhmäläisistä 17 kuuluu Vapepan 

hälytysryhmään. Hälytysryhmä sai häly-

tyksiä 15 kertaa vuonna 2021, kaikki häly-

tykset eivät kuitenkaan johtaneet etsin-

tään tai tehtävään.   

 

Ensihuoltoryhmätoiminta 

Ensihuoltoryhmän tehtäviin kuuluivat lä-

hinnä Kotimaan avun hälytykset ja etsin-

tämuonitus.  

 

Keväällä 2021 jaettiin yhdessä Jyväskylän 

sosiaalitoimen kanssa 10 kappaletta S-

ryhmän 50 euron arvoisia lahjakortteja 

Jyväskyläläisille yksinhuoltajaperheille. 

Lahjakortit oli halunnut lahjoittaa jyväsky-

läläinen tatuointiyrittäjä, joka oli halunnut 

muistaa mahdollisesti korona-aikana raha-

huolista kärsineitä lapsiperheitä.  Jyväsky-

län osasto jakoi myös 271 Hyvä Joulumieli 

-lahjakorttia Jyväskylän kaupungin sosiaa-

lityön kautta joulukuussa 2021.   

 

Kaksi ensihuoltoryhmäläistä osallistui Hen-

kisen tuen peruskurssille (8 tuntia) 3.-

10.11.2021 ja jatkokurssille (8 tuntia) 

27.11.2021. 

 

Ryhmäläiset ovat myös osallistuneet kerä-

yksiin yhdessä osaston muiden vapaaeh-

toisten kanssa.  

 

Ensihuoltoryhmä kokoontui ensimmäisen 

kerran korona-aikana vasta lokakuussa 

2021. 

 

Ensihuoltoryhmän ryhmänjohtajana vuon-

na 2021 toimi Vieno Aho.  

 

Keräysvalmius 

Suomen Punaisen Ristin keskustoimisto 

käynnisti lipaskeräyksen kesäkuussa, kun 

sadat tuhannet ihmiset tarvitsivat välitöntä 

apua ja pääsyn terveyspalveluihin Myan-

marissa, jossa poliittiset jännitteet olivat 

aiheuttaneet väkivaltaa ja levottomuutta. 

Lahjoituksilla tuettiin Myanmarin Punaisen 

Ristin vapaaehtoisten hengenpelastavaa 

avustustoimintaa. Lipaskeräyksen lisäksi 

tarjottiin isäksi seuraavia lahjoitustapoja 

kuten mahdollisuutta lahjoita Facebook-

keräykseen, lähettää tekstiviestiäviesti, 

maksaa MobilePaylla ja Pivolla tai maksa-

malla suoraan katastrofirahaston tilille.  

Lipaskeräys tuotti Jyväskylässä yhteensä 

542,36 euroa katastrofirahastoon. 
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Tiedotusvalmius 

Jyväskylän osasto tiedotti kesäkuussa, kun 

se käynnisti hätäapukeräyksen Myanmarin 

auttamiseksi.  

 

Heinäkuussa Hankasalmella syttynyt hoi-

vakodin tulipalo nosti Jyväskylän osaston 

tiedotusvalmiuden valmiutta, kunnes selvi-

si, että palo on saatu hallintaan ja Punai-

sen Ristin apua Hankasalmella ei tarvita. 

 

Valmiuden yhteyshenkilönä vuonna 2021 

toimi Jouko Aho.  

 

 

 

 

TAULUKKO 4: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hälytystehtävät 2021 

Päivämäärä Hälytystilanne Paikkakunta Paikalla 
osastosta 

Autettuja 
yhteensä 

24.2.2021 Kerrostalon tulipalo Jyväskylä 2 2 

1.3.2021 Etsintä Korpilahti,  

Jyväskylä 

4 1 

1.3.2021 Etsintä Vaajakoski 3 1 

5.3.2021 Kerrostalon tulipalo Jyväskylä 2 1 

2.4.2021 Kerrostalon tulipalo Halssila, Jyväskylä 1 3 

1.5.2021 Etsintä Laukaa 3 1 

13.5.2021 Etsintä Tikkakoski,  
Jyväskylä 

3 1 

3.6.2021 Etsintä Keuruu 1 
(+3matkalla) 

 

6.6.2021 Etsintä Leivonmäki 3 1 

6.6.2021 Etsintä Vaajakoski,  
Jyväskylä 

3 1 

6.6.2021 Etsintä Jyväskylä 4  

1.7.2021 Omakotitalon tulipalo Jyväskylä 1 1 

13.7.2021 Hoivakodin tulipalo Hankasalmi 1  

6.8.2021 Kerrostalon tulipalo Helsinki 1 1 

29.9.2021 Etsintä Jyväskylä 1 1 

4.11.2021 Omakotitalon tulipalo Jyväskylä 2 5 

YHTEENSÄ 35 (38) 20 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ 

YHTEENSÄYHTEENSÄYHTEENSÄ 
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3.8 Ystävätoiminta 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävä-

toimintaa ohjattiin vuonna 2021 palkatun 

toiminnanohjaaja Päivi Polven toimesta.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12. 

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 200 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, puhelinys-

tävinä, verkkoystävinä, ystäväperheinä, 

kertaluontoisessa asiointiavussa, kerhojen 

ohjaajina sekä tempauksissa ja muissa 

yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lopussa 

osastossa oli kaikkiaan 86 ystäväparia. 

Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden 

aikana 15 ja puhelinystäviä yhdistettiin 3. 

Jyväskylän osastossa toimii 15 verkkoys-

tävää. 

 

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-

paaehtoisille. Noin puolet vapaaehtoisista 

ovat mukana mobiilisovelluksen käytössä 

ja muihin vapaaehtoisiin ollaan yhteydessä 

puhelimitse. 

 

Yhteistyössä Vaparin kanssa järjestettiin 

asiointiavun syystapaaminen 12.10. Sam-

monkadulla. 

 

Nuorten aikuisten Jyväskylä tutuksi-

ryhmä 

Ystävätoiminnan Jyväskylä tutuksi-ryhmä 

jatkoi toimintaansa. Ryhmän toiminnan 

tarkoituksena on tutustua Jyväskylään ja 

saada ryhmästä uusia ystäviä. Ryhmä on 

suunnattu Jyväskylään muuttaneille nuoril-

le aikuisille. Ryhmän toiminnassa oli mu-

kana 24 ryhmäläistä ja 5 ohjaajaa. Ryhmä 

kokoontui Discordissa, mutta myös kas-

vokkaisia tapaamisia pystyttiin järjestä-

mään koronatilanteen ja rajoitusten sal-

liessa. Loppuvuodesta järjestettiin lautape-

li-ilta kortteliklubilla joka tiistai. 

 

Ystäväpiiri 

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteis-

työssä aloitettu Ystäväpiiri-ryhmä jatkoi 

toimintaansa alkuvuodesta 2021. Välillä 

tapaamiset järjestettiin puhelintapaamisi-

na. Ryhmän toiminta loppui maaliskuussa. 

 

Kokeneet Konkarit 

Toimintaa ovat rajoittaneet kronapandemi-

an takia annetut kokoontumisrajoitukset. 

Keväällä ja syksyllä Konkarit osallistuivat 

osaston yhteisille keskiviikkoiltapäivien 

kävelylenkeille. Alkukesällä järjestettiin 

kaksi saunailtaa (9.6. ja 16.6.) seurakun-

nan Vesalan leirikeskuksessa. Syksyllä 

tapaamisessa 25.8. oli Eeva Kopperi alus-

tamassa aiheesta tapaturmien ehkäisy. 

Konkarit osallistuivat 14.10. terveyspisteen 

ulkoilutapahtumaan Ladun majalla, 17.11. 

tutustuivat kulttuuritalo Villa Rantaan ja 

8.12. osallistuivat osaston puurojakeluun. 

Toimintaan on osallistunut 16 konkaria.   

 

Palokan ystävät  

Palokan Ystävien toiminta oli tauolla aina 

marraskuun 24. päivään asti. Tuolloin ko-

koonnuttiin kasaamaan joulupussit ja -

kortit Palokan alueen palveluyksiköihin 

(Veteraanitalo, Luhtinen ja Norola). Joulu-

muistamisia tehtiin yhteensä 106 kappalet-

ta. 

 

Runopiiri 

Runopiirin toiminta oli tauolla koronavirus-

pandemiatilanteen johdosta. 

 

Sanakamut 

Keski-Suomen sanataideyhdistys Rapina ry 

järjesti yhteistyössä Suomen Punaisen Ris-
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                        Päivi Polvi 

tin Jyväskylän osaston kanssa Sanakamut-

sanataideryhmän 28.10.–2.12.2021. Ryh-

mä kokoontui kerran viikossa 1,5 tuntia 

kerrallaan Jyväskylän osaston tiloissa Jy-

väskylän Sammonkadulla. Ryhmässä teh-

tiin matalan kynnyksen kirjoitusharjoituk-

sia, askarreltiin, keskusteltiin ja vierailtiin 

taidemuseossa. 

 

Ohjaajana toimi Rapinan sanataideohjaaja 

Johanna Berlin yrityksensä Aargh! Digitalin 

kautta. Ryhmää varten saatiin 500,00 eu-

ron arvoinen apuraha Kansan Sivistysra-

hastolta. Ryhmän kohderyhmänä olivat 

alun perin Punaisen Ristin Ystävätoimin-

taan jonottavat, ja ryhmän tarkoituksena 

oli vähentää yksinäisyyttä ja tarjota mata-

lan kynnyksen tekemistä ja tutustumis-

mahdollisuuksia. Ryhmää mainostettiin 

sekä Punaisen Ristin sosiaalisen median 

kanavilla että puhelimitse Ystävätoimin-

taan jonossa oleville ystävää kaipaaville ja 

vapaaehtoisille. Osallistujia oli vaikea löy-

tää, mihin vaikutti koronatilanteen lisäksi 

se, että monilla kiinnostuneilla psyykkinen 

tai fyysinen kunto vaikeutti kotoa lähte-

mistä. Etätoteutusta pohdittiin, mutta pää-

dyttiin kuitenkin siihen, että etätoteutus ei 

olisi paras mahdollinen tapa kohderyh-

mään ja tavoitteisiin nähden. Lopulta koh-

deryhmää laajennettiin ja ryhmä avattiin 

kaikille kiinnostuneille. Sitä mainostettiin 

myös Rapinan some-kanavilla sekä Face-

bookin Puskaradio-ryhmässä. 

 

Ryhmässä oli luottamuksellinen ja avoin 

ilmapiiri, jossa omia tekstejä jaettiin roh-

keasti ja keskustelua syntyi vaivattomasti. 

Osallistujat saivat vinkkejä siihen, missä 

kirjoittamista voi halutessaan jatkaa Jy-

väskylän alueella. 

 

Nuorten omaishoitajien ryhmä 

Nuorten omaishoitajien ryhmä kokoontui 

kerran kuukaudessa Sammonkadulla. Ko-

ronarajoitusten vuoksi ryhmä siirsi ko-

koontumiset ulos, mutta jatkoivat kokoon-

tumisia koko vuoden. Ryhmässä oli 9 osal-

listujaa ja ryhmää ohjasi Suvi Hokkanen. 

 

 

 

Aina oikein-neuleryhmä  

Lokakuussa aloitti toimintansa Aina oikein-

neuleryhmä. Ryhmä kokoontui joka maa-

nantai klo 12-14 Sammonkadulla ja kutoi-

vat Äiti Teresa-peittoja ja villasukkia. 

Ryhmä sai toimintaansa 100 euron avus-

tuksen Jyväskylän Minimanista. Avustuk-

sella ostettiin lankoja. Joulukuussa toimi-

tettiin Suomen Punaisen Ristin kansainväli-

seen katastrofiapuun 11 Äiti Teresa- ja 

vauvan peittoa sekä noin 100 paria villa-

sukkia.  
                                                               Päivi Polvi 

 
 

Vaajakosken ystäväkerho 

Koronatilanne hiljensi Vaajakosken ystävä-

kerhon toimintaa. Loppuvuodesta Vaaja-

kosken ystäväkerho vieraili Sampoharjun 

seniorivuokra-asunnoilla 11.11.2021. Ystä-

väkerho tarjosi pullakahvit asukkaille ja 

kerho kertoi toiminnastaan. Mukana oli 

kolme ystävätoiminnan vapaaehtoista ja 

15 talon asukasta.  Kerhon oli tarkoitus 

myös vierailla Harjukodissa joulukuussa ja 

järjestää pikkujoulut, mutta koronatilan-

teen johdosta vierailu peruutettiin. 

 
                                           Vaajakosken ystäväkerho 

 
 

Vankilavierailijatoiminta 

Vankilavierailijatoiminta siirtyi Jyväskylän 

osaston toiminnaksi, kun Jyväskylään ra-

kennettiin uusi avovankila. Toiminta pääs-
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tiin aloittamaan vasta syksyllä 2021. Syys-

kuussa järjestettiin vankilavierailijakurssi, 

josta saatiin uusia vapaaehtoisia mukaan 

toimintaan. Myös Laukaan vankilassa toi-

mineita vapaaehtoisia on mukana vankila-

vierailijatoiminnassa. Toiminta järjestetään 

yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. 

 

Ystäväillat 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille pystyttiin koronarajoitusten 

vuoksi järjestämään vain syys-, loka- ja 

marraskuussa.   

 

Tikkakosken vapaaehtoisille järjestettiin 

oma Ystäväilta marraskuun lopussa. 

 

Vapaaehtoiset toiveesta Ystäväillat ovat 

vertaistuki-iltoja, joissa ystävätoiminnassa 

vapaaehtoisina toimiville tarjotaan mah-

dollisuutta keskusteluun, mutta myös tie-

toa, joka tukee heidän vapaaehtoisena 

toimimistaan.  

 

Ystävätoiminnan koulutukset 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

yksi ystävätoiminnan perus- ja jatkokurssi 

sekä vankilavierailijakurssi Länsi-Suomen 

piirin kanssa. Lisäksi piirit järjestivät useita 

ystäväkursseja verkossa. Verkkokursseilta 

tuli jonkin verran uusia vapaaehtoisia mu-

kaan toimintaan.  

 

Vuoden aikana toiminnanohjaaja haastat-

teli ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 

12 vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan 

osaston ystävätoimintaan.  

 

Teatteri 

29.10.2021 osaston vapaaehtoiset kävivät 

katsomassa Jyväskylän kaupunginteatterin 

Addams family-musikaalin. Mukana oli 30 

vapaaehtoista. 

 

Lähitapiola -avustus 

Osasto sai Lähitapiola -avustuksen vapaa-

ehtoisten hyvinvoinnin tukemiseen. Avus-

tuksella järjestettiin puurojuhlan tilalla 

puurojakelu Sammonkadulla. 

 

 

Tukea vanhuksille -avustus 

Osasto sai Tukea vanhuksille-avustuksen, 

jolla järjestettiin Satu ja Arto Rantasen 

konsertti Tikkakosken seurakuntasalissa 

4.11.2021. Konserttiin osallistui 80 henki-

löä. Konsertti järjestettiin yhteistyössä 

seurakunnan ja K-S järkkäreiden kanssa. 

Avustuksella oli tarkoitus järjestää Joului-

loa-tapahtuma Tikkakoskella joulukuussa. 

Tapahtumaa ei voitu järjestää koronatilan-

teen vuoksi, joten Tikkakoskella järjestet-

tiin puurojakelu.   

 

Muu toiminta  

Joulukuussa järjestettiin joululauluesiinty-

misiä yksityishenkilöiden pihoissa. Esiin-

tymisiä oli 7 eri paikassa ja yleisöä oli yh-

teensä 37 henkilöä. Paikasta riippuen 1-15 

henkilöä. Esiintymisistä 3 oli Tikkakoskella 

ja muut esiintymiset olivat muualla Jyväs-

kylässä. 
                                                  Päivi Polvi 

 

  

Tikkakoskella vanhustentalojen asukas oli 

tehnyt mainoksen, jota oli jaettu asukkail-

le. Valitettavasti esiintymisen aikana oli 

ulkona kova lumimyrsky ja suurin osa ylei-

söstä istui sisällä ikkunan takana tuuletus-

ikkuna auki kuuntelemassa laulua, kun he 

eivät pystyneet tulemaan ulos. Laulu on-

neksi kuului hyvin sisälle asti. 

 

Toiminnanohjaaja osallistui Jyväskylässä 

toimivien yhdistysten ystävätoimintaa jär-

jestävien verkostoon, joka järjesti Ystä-

vyyden olkkari -tapaamisia verkossa. Toi-

minnan ohjaaja oli myös mukana Valikko-

verkoston tapaamisissa, jotka olivat 

Teams-tapaamisia koronatilanteen vuoksi. 

 

Toiminnanohjaaja on ollut mukana verkko-

ystävä- ja tukikummitoiminnan kehittämi-
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sessä ja vapaaehtoisten tukemisessa sekä 

osallistunut piirin järjestämiin ystävätoi-

minnan tilaisuuksiin ja koulutuksiin. 

 

 

 

 

TAULUKKO 5: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminta Tikkakoskella 2021 

Päivämäärä Tapahtuma  Paikalla 

osastosta 

Osallistujia 

20.5.021 Ulkolenkki  4 4 

17.6.2021 Tulkoon kesä Sarpatti. Kohdatan kylillä ja kes-

kustoissa. Taisto Lähteelä  

5 (7) 20 

24.9.2021 Nälkäpäiväkeräyksen myyntitapahtuma ja li-

paskeräys Tikkakoskella  

5 30 

7.10.2021 Kyläkahvila Veteraanitalo 

Kohdataan kylillä ja keskustoissa. Taisto Läh-

teelä ja Irma Maalauni 

6 30 

 

4.11.2021 Satu ja Arto Rantasen konsertti, Tikkakosken 

kirkon srk-Sali. Tukea vanhuksille-avustus  

6 (8) 80 

9.12.2021 Pikkujoulun asemesta joulupuuro- ja kiisselija-

kelu Tikkakoskella. 

 

7 30 

 YHTEENSÄ  33 (37) 194 

   

4 Talous 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilinpäätös kaudelta 1.1.2021-31.12.2021 osoit-

taa –5 392,19 euroa alijäämää.  

 
 

KAAVIO 3: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilikausien tulokset 2011-2021 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä 

jyvaskyla.punainenristi.fi  


