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Punainen Risti on tehokas avun kanava. Tehokkain ja nopein apu äkillisissä tilanteissa
löytyy aina ensin läheltä. Kun jotain tapahtuu, autamme ihmisiä nopeasti ja
tarkoituksenmukaisesti. Auttaminen mahdollistaa sen, että yhteisöt myös palautuvat
kriiseistä nopeasti. Olemme Suomen johtava valmiusjärjestö ja tehokas kansainvälinen
toimija. Tehokas apumme perustuu siihen, että järjestöllä on elävä kosketus yhteisöön,
ihmisten arkeen ja avuntarpeisiin.

Jokainen vapaaehtoinen on osa valmiutta. Auttamisvalmiuden perusta syntyy yksilön ja
yhteisön yhteisestä vastuusta ja arvoista. Valmiutta ylläpidetään koulutuksella ja
harjoituksella sekä rekrytoimalla uusia vapaaehtoisia. Valmiussuunnitelma ja
hälytysjärjestelmä ovat ajan tasalla ja toimimme hyvässä yhteistyössä viranomaisten
kanssa.

Varaudumme tukemaan paikallisia viranomaisia, jos esimerkiksi sosiaali- ja
terveydenhuolto ylikuormittuu koronapandemian seurauksena yhdessä Länsi-Suomen
piirin kanssa.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä on viranomaisten
käytettävissä mm. kadonneiden henkilöiden etsintään ja suuronnettomuustilanteessa
ensiavun ja ensihuollon järjestämiseen onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen.

Jyväskylän osastossa on ensihuoltoryhmä. Ensihuoltoryhmäläiset koulutetaan
toimimaan ensihuoltotehtävissä äkillisissä erityis- ja onnettomuustilanteissa.

Jyväskylän osaston koulutetut ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat tärkeä osa
osaston auttamisvalmiutta ja auttamisen ketjua paikallisella tasolla. Auttamistilanteissa
ystävät voivat esimerkiksi antaa henkistä tukea, ohjata ja neuvoa viranomaisavun piiriin,
tehdä talkootyötä tai osallistua esimerkiksi äkillisesti käynnistettäviin lipaskeräyksiin.
Ystävillä on myös tärkeä rooli toimia silminä ja korvina lähiyhteisössään ja tiedottaa
osaston kotimaan avun yhteyshenkilöä paikkakunnalla sattuneista
onnettomuustilanteista ja mahdollisesta avun tarpeesta.

Osasto ylläpitää jatkuvaa paikallista keräysvalmiutta käynnistääkseen tarvittaessa
keräyksen kotimaassa tai ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden uhrien auttamiseksi.
Keräys käynnistetään usein yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin
Jyväskylän aluetoimiston sekä lähialueen osastojen kanssa.

Osastolla on valmius tehostaa omaa tiedotustoimintaansa äkillisissä erityis- ja
onnettomuustilanteissa. Osaston avainhenkilöt ja vapaaehtoiset voivat saada tietoa
tilanteesta tekstiviestein, sähköpostilla tai puhelimitse. Ulkoisessa tiedottamisessa
hyödynnetään osaston Internet-kotisivuja, Instagram-tiliä, Facebook -sivuja, Twitter -tiliä
sekä tiedotusvälineille lähetettäviä uutiskirjeitä ja tiedotteita. 

Valmiustoiminnan esittelijöinä hallituksessa ovat valmiuden yhteyshenkilö, kotimaan
avun yhteyshenkilö, ensiapuryhmän ryhmänjohtaja, ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja,
keräyspäällikkö ja tiedottaja.

Osaston toiminnasta vastaa osaston hallitus.
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ENSIAPURYHMÄ

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä, jonka osana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
hälytysryhmä, toimii osana SPR Jyväskylän osastoa. Ensiapuryhmä järjestää
ryhmäläisilleen ensiapukoulutusta, jonka pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja
kohentamisessa.
Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja huolehtivat
koulutuksen järjestämisestä. He myös vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä
koko ensiapuryhmän kanssa.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Harjoitus- ja koulutustoiminta

Vuonna 2022 ensiapuryhmä kokoontuu harjoittelemaan joka toinen tiistai, pois luettuna
kesäkuukaudet ja vuodenvaihteen aika. Kevätkauden aikana kokoontumisia järjestetään
noin kymmenen kertaa ja syyskaudella noin kymmenen kertaa. Harjoitusten pääpaino on
ensiaputaitojen kertaamisessa, päivystyspalvelutaitojen kohentamisessa sekä
valmiusharjoittelussa.
Ensiapuryhmä tukee osaston ja Länsi-Suomen piirin tuen kautta ryhmäläisten
kouluttautumista myös seuraavissa osaston ulkopuolisissa koulutuksissa:
- Punainen Ristin Ensiapu Oy:n järjestämät ensiapukurssit EA2
- Länsi-Suomen piirin järjestämät kurssit, esimerkiksi EA3, EA3 kertauskurssi,
autourheilupäivystyskurssi, ensiapuryhmien harkkakurssi, Ensiauttajakoulutus, henkisen
tuen perus- ja jatkokurssi, ensiapupäivystäjän peruskurssi
- Suomen Punaisen Ristin keskustoimiston järjestämät koulutukset:
Ryhmänjohtajakurssi, ensivasteiden kertausviikonloppu, ryhmänjohtajien Kilta-päivät.
- Muuta ryhmän ulkopuolista koulutusta, kuten esim. alkusammutuskoulutusta
järjestetään tarpeen mukaan.
EA1 on ryhmäläiselle omakustanteinen. Päivystyspalvelukurssi kustannetaan toimintaan
sitoutuneelle ryhmäläiselle kokonaisuudessaan.
Ensiapuryhmä kannustaa jäseniään osallistumaan piirin järjestämille
harjoitusviikonlopuille ja muihin koulutuksiin.
Vuonna 2022 ensiapuryhmä pyrkii järjestämään alkusammutuskurssin, johon ovat
tervetulleita myös muut osaston toimijat sekä osaston tiloissa koulutuksia vetävät
henkilöt.

Ensiapupäivystyspalvelu

Vuonna 2022 ensiapuryhmä toteuttaa ensiapupäivystyksiä erilaisissa tapahtumissa
alueellaan ja pyydettäessä lähiseudulla yhteistyössä muiden osastojen kanssa. Jokainen
päivystäjä on koulutettu tehtäväänsä ja pitää taitojaan yllä valtakunnallisten
laatuvaatimusten mukaan.
Ensiapuryhmän päivystysvastaava ottaa vastaan päivystyspyynnöt, hinnoittelee ja tekee
tarjouksen päivystyksistä. Hän myös vie päivystyksen HUPSIS- järjestelmään ja
huolehtii, että päivystäjiä on tapahtumaan riittävästi.
Vuonna 2022 ensiapuryhmän tavoitteena on toteuttaa edelleen laadukkaasti
päivystyspalvelua, vastata mahdollisimman moneen päivystyspyyntöön myöntävästi ja
toimia edustavana osana Suomen Punaista Ristiä päivystyksissään. Tämä
mahdollistetaan laadukkaalla harjoittelulla, koulutuksilla sekä asianmukaisella
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välineistöllä. Vuonna 2022 ensiapuryhmällä on tavoitteena tuottaa ensiauttaja-tasoisia
päivystyksiä, sillä olemme saaneet koulutettua lisää ensiauttajia.

Tiedottaminen

Ensiapuryhmää tiedotetaan harjoituksista, päivystyksistä sekä muista tärkeistä asioista
kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvän viikkokirjeen kautta. Päivystykset sekä harjoitukset
löytyvät myös HUPSIS- järjestelmästä. Aktiivisilla ensiapuryhmäläisillä on myös What’s
App- ryhmä, jossa tiedotusta tehostetaan, tämä ei kuitenkaan toimi ainoana tiedonjaon
kanavana. Vuonna 2022 tiedottaminen pyritään pitämään hyvällä tasolla. Jatkamme
tiedottamista samaan tapaan kuin vuonna 2021.
Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan. Ensiapuryhmätoiminnan esittelijänä
hallitukselle toimii hallituksessa toimiva ensiapuryhmän jäsen. Ensiapuryhmän johtaja
toimittaa hallituksen jäsenelle ensiapuryhmää koskevat asiat ja hallitukselle tiedoksi
annettavat asiat.

Ryhmän johtaminen

Ensiapuryhmän sisällä toimii johtoryhmä, jonka jäsenille on jaettu vastuutehtävät.
Johtoryhmään kuuluu ryhmänjohtaja, päivystyskoordinaattori, koulutusvastaava,
varasto- ja lääkintätarvikevastaava sekä ryhmän sihteeri (viikkokirjeet ym kirjalliset
asiat). Johtoryhmää uudistettiin ja johtoryhmän johtosääntö luotiin ensiapuryhmän
vuosikokouksessa elokuussa 2021.

Osallistuminen osaston muuhun toimintaan
Vuonna 2022 ensiapuryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sillä tasolla, kun
ryhmäläisten puolesta se on mahdollista. Ryhmä ottaa osaa tarpeen mukaan myös
muihin Punaisen Ristin keräyksiin ja tapahtumiin. Ryhmäläisillä on valmius myös jakaa
tietoa SPR:n ja Jyväskylän osaston toiminnasta esimerkiksi päivystysten yhteydessä.
Ensiapuryhmän sisällä toimiva hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
ja viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muihin pyyntöihin
tukea viranomaistoimintaa.

Talous

Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2022 talousarviossa ylläpitämään ensiapu- ja
valmiustoiminnan koulutusta ja kalustoa. Yhtenä ensiapuryhmän laite- ja
kalustoinvestointien tavoitteena vuonna 2022 on uusien radiopuhelinten hankinta.
Radiopuhelinten on asteittain tarkoitus korvata Virve- laitteiden käyttöä
päivystystoiminnassa.
Ensiapuryhmällä on vuonna 2022 vielä mahdollisuus käyttää Länsi-Suomen piirin
myöntämää koulutustukea ryhmäläisten koulutuksiin. Siksi oletetut
koulutuskustannukset rajoittuvat lähinnä uusien ryhmäläisten päivystyskurssien
kustannuksiin.
Ensiapuryhmä järjestää päivystyspalvelutoimintaa, joka tuottaa osastolle tuloja. Näillä
tuloilla ryhmä rahoittaa osittain myös omaa toimintaansa.

Mittarit: Ensiapuryhmän tavoitteena vuonna 2022 on:
• saada uusia ensiapuryhmäläistä ja motivoida sekä kannustaa jo ryhmässä
mukana olevia jatkamaan
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• järjestää noin 20 harjoitusiltaa tilanteen salliessa, joissa toivotaan olevan paikalla
keskimäärin 10
henkeä per kokoontuminen. Vuoden iltoihin kootaan monipuolista sisältöä, huomioiden
ensiapupäivystäjän laatuvaatimuksissa määritellyt vaatimukset
• hälytysryhmä auttaa viranomaisia osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua esi-
merkiksi kadonneen henkilön etsinnöissä

ENSIHUOLTOTOIMINTA

Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja taitoja yhdessä eri
viranomaisten, lähialueen Punaisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
jäsenjärjestöjen kanssa.

Ryhmä kokoontuu yleensä joka kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa.
Ryhmäiltoja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä
pitää kokoontumisessa taukoa kesäkuusta elokuuhun.

Ensihuoltoryhmä järjestää muonituksia tarvittaessa erilaisiin tilaisuuksiin
mahdollisuuksien mukaan. Ryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä-keräykseen sekä tarpeen
mukaan muihin Punaisen Ristin keräyksiin. Ensihuoltoryhmä huolehtii myös Hyvä
Joulumieli -keräyksestä saatujen lahjakorttien jaosta yhteistyössä Kotimaan avun
yhdyshenkilön ja Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudistetun
yhteistyösopimuksen mukaan ensihuoltoryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten
evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen
Pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä
muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan. Etsinnöissä ensihuoltoryhmän vastuulla on
pääosin muonitustehtävät. Tulipalotilanteissa ensihuoltoryhmä tukee Kotimaan avun
yhdyshenkilön toimintaa auttaen tulipalojen uhreja antaen sekä käytännön apua että
henkistä tukea. Tarvittaessa tuemme myös muita lähialueemme osastoja Kotimaan avun
tehtävissä.

Ensihuoltoryhmä raportoi toiminnastaan hallitukselle. Esittelijöinä toimivat pääosin
valmiuden ja kotimaan avun yhdyshenkilöt sekä ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja.

Vuoden 2022 aikana tavoitteenamme on saada kolme aktiivista toimijaa mukaan
Kotimaan avun ja Ensihuollon toimintaan.

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Koronan ja vapaaehtoisten vähäisen määrän takia toiminta oli vaatimatonta vv.
2020-2021. Vuodelle 2022 on saatu kymmenkunta uutta vapaaehtoista, jotka ovat
innokkaina tuomaan MOKU-toimintaan uusia tuulia. Salmirannassa ei tulla enää
järjestämään säännöllistä naisten kerhotoimintaa, koska vastaanottokeskus lopettaa
toimintansa vuoden 2021 loppuun mennessä. Asukkaat sijoitetaan omiin
asuntoihinsa eri puolille kaupunkia. Näin ollen toiminta voidaan aloittaa lähes puhtaalta
pöydältä.
MOKU-toiminta on tarkoitus jatkaa v. 2022 siten, että maahanmuuttajille tarjotaan
kokoontumismahdollisuuksia heidän asunpaikkansa läheisyydessä, edellyttäen, että
alueella on ilmainen kokoontumispaikka (esim. Huhtasuon yhteistoimintakeskus, SPR:n
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Sammonkadun toimipiste). Koska maahanmuuttajat eivät enää asu
vastaanottokeskuksessa, heitä ei enää voida tavoittaa yhdestä paikasta. Tämä asettaa
omat haasteensa maahanmuuttajien saamiseksi osallistumaan toimintaan.
Syyskaudella 2021 järjestetyissä tapahtumissa Salmirannan naisilla ja uusilla
vapaaehtoisilla on ollut tilaisuus tutustua toisiinsa niin, että toimintaa voidaan myös
järjestää ystävätoimintapohjalta.
Vapaaehtoinen voi ryhtyä maahanmuuttajanaisen ystäväksi ja tavata häntä normaalin
ryhmätoiminnan ulkopuolella (esim. yhteiset kauppareissut, kahvittelut,
tutustumiskäynnit). Tämä kahdenkeskinen ystäväapu/ystävätoiminta onkin yksi
toiminnan uusi painopiste. Ystäväksi ryhtyvä vapaaehtoinen on velvollinen toimimaan
Jyväskylän osaston ystäväpalvelun sopimusehtojen puitteissa.
Toiminta:
- järjestetään kerran kuussa maahanmuuttajien perhepäivä/monikulttuurinen kahvila eri
puolilla kaupunkia sijaitsevissa ilmaispaikoissa (esim. yhteistoimintapisteet, SPR:n
Sammonkadun tila). Perhepäivään voivat osallistua kaikki perheenjäsenet. Koululaisille ja
opiskelijoille annetaan läksyapua tarvittaessa.
- koko perheen talvitapahtuma laskiaisen tienoilla jossain sopivassa paikassa
- tutustumiskäyntejä, shoppailua, kirppiskäyntejä tilanteen mukaan, jos halukkuutta
löytyy
- ulkoilua, marja- ja sieniretkiä
- syyskaudella Puutarhapäivä Kiikan omenatilalla Saarenmaalla
Koska koko MOKU-toiminta on uuden tilanteen edessä, toimintaan voi tulla vielä lisää
ideoita vuoden mittaan tilanteen ja maahanmuuttajien henkilökohtaisten toiveiden
mukaan. Tiedottaminen tulee olemaan haasteellista, mutta puskaradion kautta tieto
varmasti leviää, kunhan maahanmuuttajat ovat asettuneet koteihinsa.
Budjetti:
- 200 -300 e, jolla hankitaan mm. perhepäivään/monikulttuuriseen kahvilaan tarvikkeita
(leivontaan, askarteluun, tarjoiluun ym.), retkieväitä, mahd. pääsy-/bussilippuja jne.

TIEDOTUSTOIMINTA

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto tiedottaa osaston Facebook -sivuilla,
Internet-kotisivuilla, Instagram ja Twitter -tileillä. Käytämme Oma Punainen Risti
-järjestelmää uusien vapaaehtoisten rekrytointiin. Lähetämme jäsenille vuonna 2022
jäsenkirjeen. Tiedotusvälineille lähetetään uutiskirjeitä ja tiedotteita. Uudistamme
vuonna 2022 osaston yleisesitteen. Julkaisemme osaston esittelyvideon.

Osasto ylläpitää ja kehittää tiedotusvalmiutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta.
Kerromme tarvittaessa miten Punainen Risti auttaa ja miten ihmiset voivat auttaa
itseään ja muita.

Seuraamme sitä, miten Punainen Risti on esillä eri medioissa. Osallistumme toiminnan
esittelyihin eri tapahtumissa, kuten Vapaaehtoiseksi! -messuilla ja Punaisen Ristin
viikolla (päivämäärät?).

Koulutamme vapaaehtoisia. Osallistumme mm. valtakunnalliseen Auttajat Aulangolla
-tapahtumaan (1.-3.4.2022) Hämeenlinnassa.

Jyväskylän osastolla on tiedotustiimi, johon kuuluu mm. eri toimintaryhmien sosiaalisen
median sisällöntuottajat sekä tiedotustoiminnasta kiinnostuneita muita vapaaehtoisia.
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Tiedotustoiminnasta vastaa osaston tiedottaja, joka toimii tiedotustoiminnan esittelijänä
osaston hallituksessa.

YSTÄVÄTOIMINTA

Monipuolisella ystävätoiminnalla vähennämme yksinäisyyttä eri ihmisryhmissä.
Vapaaehtoiset kohtaavat yksinäisiä ihmisiä monimuotoisessa ystävätoiminnassa toimimalla
asiointiapuna ja vierailemalla ystäväasiakkaan kotona. Ystävätoimintamme on
kertaluonteista apua, säännöllisiä tapaamisia ystäväasiakkaan kanssa tai ryhmämuotoista
toimintaa.

Järjestämme ystävätoiminnan kursseja yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. Vuonna
2022 järjestämme 3-4 ystävätoiminnan koulutusta. Tarvittaessa järjestetään myös
ystävätoiminnan muita koulutuksia.

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuukausittain ystäväiltoja osaston
tiloissa. Ystäväilloissa keskustellaan ystävätoiminnan kuulumisia ja ystävätoiminnan
vapaaehtoiset saavat vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille
tiedotetaan aktiivisesti Punaisen Ristin sekä yhteistyötahojen järjestämistä koulutuksista.

Ystävävälitys
Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva voi saada itselleen ystävän ja tietoa muista
ystävätoiminnan muodoista.

Vapaaehtoinen asiointiapu Vapaaehtoista asiointiapua jatketaan yhteistyössä Jyväskylän
kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin kanssa. Asiointiavun vapaaehtoisille
järjestetään 1-2 tapaamista vuosittain sekä tarvittaessa koulutuksia.

Vuonna 2021 Jyväskylän osastolle siirtynyt Vankilavierailijatoiminta jatkuu.
Vapaaehtoiset järjestävät ryhmämuotoista toimintaa vankilassa joka toinen sunnuntai.

Ystävätoiminnan toimintaryhmät

Ystävätoiminnan ryhmiä jatketaan ja tarvittaessa kehitetään uusia ryhmiä.

Kokeneet konkarit-ryhmä on miehille, jotka haluavat tavata samanlaisessa
elämäntilanteessa olevia ja saada vierailujen ja alustusten kautta virikkeitä omaan
elämäänsä ja terveydestä huolehtimiseen. Konkarit osallistuvat osaston muuhun toimintaan,
kuten keräystoimintaan.

Osaston tiloissa kokoontuu myös ryhmä joka neuloo Äiti Teresa-peittoja. Ryhmä kokoontuu
joka maanantai. Peitot toimitetaan Kalkun logistiikkakeskuksen kautta maailmalle.

Ystävätoiminnan omaishoidon vertaisryhmä ja nuorten Jyväskylä tutuksi-ryhmä jatkavat
toimintaansa.

Vuoden aikana järjestetään tempauksia ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijoiden kanssa.
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Tikkakoskella järjestetään kyläkahvilatoimintaa ja muita ikäihmisten tilaisuuksia
mahdollisuuksien mukaan.

Vaajakoskella toimii Vaajakosken ystäväkerho. Kerho järjestää virkistystilaisuuksia alueen
vanhusten ja vammaisten asumisyksiköissä ja palvelutaloissa.

Palokan ystävätoiminnan ryhmä jatkaa toimintaansa entiseen malliin.

Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle.

KERÄYSTOIMINTA

Osaston vuoden 2022 keräystoimintaan sisältyy osallistuminen Nälkäpäivä-keräykseen
yhteistyössä naapuriosastojen ja Länsi-Suomen piirin kanssa, keräysvalmiuden ja
kerääjäverkoston ylläpitäminen sekä osallistuminen Nenäpäivä- ja Hyvä joulumieli
-keräyksiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Osaston keräysvalmius tarkoittaa,
että voimme nopeasti käynnistää paikallisen keräyksen tai osallistua SPR:n
valtakunnalliseen keräykseen. Keräystoiminnan haasteena on, että käteisen rahan käyttö
vähenee, jolloin lipaskeräyksellä ei enää saavuteta yhtä suuria tuloksia kuin
aikaisemmin.

Tavoitteena, että Nälkäpäivän keräystuotto on yli 15 000 euroa vuonna 2022.

TERVEYSPISTE
Terveyspistetoiminnan päätehtävä on tarjota kansalaisille maksuttomia helposti
tavoitettavia palveluita terveyden edistämiseksi kuten painon, verenpaineen ja
verensokeriarvon mittauksia sekä keskusteluapua elämän eri tilanteissa oleville
henkilöille.

Vuonna 2022 terveyspisteen toiminta jatkuu. Toiminnassa huomioidaan
koronapandemian tilanne sekä viranomaisten antaman ohjeet epidemian torjunnasta.

Terveyspiste on Sammonkatu 4:ssa on joka toinen keskiviikko. Poikkeuksia tulee
juhlapyhien aikoihin. Aukiolosta ilmoitetaan Keskisuomalaisen Menoksi-palstalla. Kesällä
terveyspiste on kaksi kuukautta suljettu.

Vastaanottojen lisäksi järjestetään kevät- ja syyskaudella kaksi ohjattua
liikunta/ulkoilutapahtumaa, joihin rahoitusta anotaan Keskustoimiston Hyväpäivä-
keräysvaroista.

Ulkoilutapahtumien lisäksi järjestetään 1-2 teemapäivää jossa on ”kysy
asiantuntijalta”-osio.

Toiminnan esittelyissä houkutellaan toimintaan mukaan uusia vapaaehtoisia.
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Suomen Punainen Risti
Jyväskylän osasto

Sammonkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ
jyvaskyla.punainenristi.fi
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