
 

 

 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Toimintasuunnitelma 2018 
 

 Suomen Punainen Risti 

 Jyväskylän osasto  

 14.11.2017

 

 

AUTTAJA LÄHELLÄ SINUA  



2 

 
 

 

 



3 

 

Sisällysluettelo  
 

1 JOHDANTO ................................................................................................................ 4 

 

2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA ................................................................ 4 
 
3 TOIMINTAMUODOT ................................................................................................... 5 
3.1 Ensiapuryhmätoiminta................................................................................................ 5 
3.2 Keräystoiminta .......................................................................................................... 8 
3.3 Monikulttuurisuustoiminta ........................................................................................... 9 
3.4 Nuorisotoiminta ....................................................................................................... 11 
3.5 Senioritoiminta ........................................................................................................ 11 
3.6 Tiedotustoiminta...................................................................................................... 12 
3.7 Valmiustoiminta ...................................................................................................... 13 
3.8 Ystävätoiminta ........................................................................................................ 14 

 

4 TALOUS ................................................................................................................... 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



4 

1 JOHDANTO  

 Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalais-

järjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eni-

ten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.  

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous hyväksyi 11.6.2017 koko 

järjestön toimintalinjauksen vuosille 2018-2020. Toimintalin-

jauksen visio on, että olemme rohkea ja luotettava autta-

ja kotona ja maailmalla.  Suomen Punaisen Ristin tulevan 

kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on ”Aut-

taja lähellä sinua”.  

 

Suomen Punaisen Ristin toiminta on jaettu alueellisesti 12 piiriin 

ja noin 500 paikallisosastoon. Punaisen Ristin osastot järjes-

tävät vapaaehtoistoimintaa alueellaan. Suomen Punainen 

Ristin Jyväskylän osaston kuluu Länsi-Suomen piiriin, jolla 

on aluetoimistot Jyväskylässä ja Seinäjoella. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuoto-

ja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuo-

riso-, seniori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Toi-

mintaa ohjaa osaston hallitus. 

 

Jyväskylän osaston toiminnan painopiste vuonna 2018 on 

tiedotustoiminnan kehittämisessä. Parannamme mm. so-

siaalisen median käyttöä osaston viestinnässä ja teemme 

toimintaa esittelevän videon.  

 

2 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN JÄRJESTÖTOIMINTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osaston hallituksen erovuoroiset jäsenet valitaan osaston 

sääntömääräisessä syyskokouksessa.  Osaston hallitus ko-

koontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Heinäkuussa hallitus 

ei kokoonnu. 

 

Suomen Punaisen Ristin yleiskokous hyväksyi 11.6.2017 järjes-

tölle uudet säännöt, jotka otetaan käyttöön vuoden 2018 

alussa. Myös Suomen Punaisen Ristin uudet osastojen ja pii-

rien johtosäännöt otetaan käyttöön.  

 

Osaston kokouksia ovat varsinaiset kokoukset, joita ovat vuosit-

tain viimeistään maaliskuussa pidettävä kevätkokous ja vii-

meistään marraskuussa pidettävä syyskokous, sekä ylimääräi-

nen kokous. 

 

Jyväskylän osasto järjestää yhdessä Länsi-Suomen piirin kanssa 

alkuvuodesta 2018 Jyväsylän osaston kehittämispäivän halli-

tuksen jäsenille sekä toimintaryhmien vetäjille.  Kesä-

kuun hallituksen kokouksessa arvioidaan vuoden 2018 

toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista puoli-

vuotistarkastelussa ja tehdään tarvittavat muutokset niiden 

 
VALTAKUNNALLISET 
KAMPANJAT JA  

KOULUTUKSET 2018  



5 

 

totutukseen.  

 

Keskustoimisto järjestää avainvapaaehtoisten koulutusristei-

lyn Tukholmaan 9.-11.11.2018. Avainvapaaehtoisia osastos-

sa ovat mm. puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoita-

ja, sihteeri, keräyspäällikkö, jäsenmestari, tiedottaja, kotimaan 

avun, valmiuden, varainhankinnan sekä nuorisotoiminnan yh-

teyshenkilöt.  

 

Kiitämme Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia   

Punaisen Ristin huomionosoituksin. Vastuuhenkilö huomi-

onosoitusten jakoesitysten tekemisessä on osaston jäsenmes-

tari.  Toimintaryhmille mahdollistetaan myös virkistystoiminta 

esimerkiksi toimintaryhmien kevät- tai syyskauden lopetusten 

yhteydessä. 

  

3 TOIMINTAMUODOT  

 
Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat en-

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

niori-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa toimii kaksi ensiapuryh-

mää. Jyväskylän osaston ensiapuryhmä sekä Rautpohjan 

tehtaiden ensiapuryhmä.  

Jyväskylän osastossa toimii myös terveyspiste, jossa vapaaeh-

toiset terveydenhuoltoalan ammattilaiset antavat maksuttomia 

terveyspalveluita ja neuvontaa.  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä, jonka osana toimii Vapaaeh-

toisen pelastuspalvelun hälytysryhmä.  Ensiapukoulutuksen pää-

paino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. 

Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja 

huolehtivat tarpeellisesta koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten 

suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän kanssa.   

Vuoden 2018 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten 

kouluttautumista seuraavasti:    

• Osasto tukee aktiivisten ryhmäläisten osallistumista Pu-

nainen Risti Ensiapu Oy:n järjestämille ensiapukursseille 

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

tannushintaan ensiavun perus- ja jatkokursseja vapaaeh-

toisilleen. 

• Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan si-

toutuneille jäsenille   

Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan yh-

dessä piirin kanssa.   

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
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Muuta koulutusta (alkusammutus, järjestötuntemus, radiopu-

helin, etsintä sekä ensiauttaja koulutusta) järjestetään tarvitta-

essa.   

Ensiapuryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin jär-

jestämille ensiapuryhmien harjoituskursseille. 

Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa, osoitteessa 

Sammonkatu 4. Ryhmäiltoja koskevista poikkeuksista tiedote-

taan ensiapuryhmän Facebook sivustolla, sähköpostilla ja 

ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoontumisessa taukoa kesäkuun 

alusta elokuun alkuun ja vuodenvaihteen aikaan.   

Ensiapuryhmän sisällä toimii johtoryhmä, jonka jäsenillä on 

vastuutehtäviä. Johtoryhmään kuuluu ryhmänjohtaja, varajoh-

taja, päivystysvastaava, varapäivystysvastaava, koulutusvastaa-

va, varastovastaava sekä uusien ryhmäläisten mentori.  

Ensiapuryhmä tuottaa ensiapupäivystyspalvelua eri tilaa-

jille mahdollisuuksien mukaan. Ensiapupäivystysten järjes-

tämiseen pyydetään tarvittaessa tukea muilta lähialueen en-

siapuryhmiltä.  

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmän joukkue voitti 

aikuisten sarjan Ähtärin Honkiniemessä 28.10.2017 järjestetyis-

sä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ensiavun piirinmestaruus-

kilpailuissa. Joukkueessa kilpailivat Aarno Vitikainen, Birgitta 

Alakoski, Timo Pänkäläinen ja Maarit Ryhänen Jyväskylän osas-

tosta.  Joukkue edustaa Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-

riä Turussa 16.6.2018 järjestettävissä ensiavun SM-

kilpailuissa. Syntyvät kustannukset hoitaa Länsi-Suomen piiri.  

 

Ensiapuryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sekä tar-

peen mukaan muihin Punainen Ristin keräyksiin.  

Vuoden 2018 aikana ensiapuryhmässä innostetaan nykyisiä 

ja uusia päivystäjiä osallistumaan aktiivisesti ryhmätoi-

mintaan, päivystyksiin sekä valmiustoimintaan.  

Ensiapuryhmässä toimivista mahdollisista aktiivimerkkien saa-

jista tehdään esitys osaston hallitukselle, joka myöntää va-

paaehtoisille aktiivimerkit. Hallitukselle tehdään myös esitys 

ansiomerkkien ja -mitalien saajista. Jyväskylän osaston hal-

litus käsittelee esitykset ja toimittaa ne edelleen piiriin. En-

siapuryhmässä järjestetään myös virkistystoimintaa vä-

hintään kerran vuodessa.  

Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja 

viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä 

muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan Jyväskylän kaupungin 

kanssa vuonna 2017 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan 

ensiapu- ja valmiusryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten 

evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä.   

Vuonna 2018 rekrytoidaan uusia jäseniä ensiapu- ja häly-

tysryhmään. Lisäämme nuorten määrää ensiapuryhmässä. Jär-

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Ensiavun SM-kilpailut 
Turku 
15.-17.6.2018  
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jestetään ensiapu ryhmäläisen peruskurssi, jolla pyritään innos-

tamaan uusia mukaan. Ryhmien toiminnasta tiedotetaan Inter-

netissä, erilaisten tapatumien yhteydessä ja suunnataan tiedo-

tuskampanjaa mm. erilaisiin oppilaitoksiin.   

Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2018 talousarviossa ylläpi-

tämään ensiapu- ja valmiustoiminnan koulutusta ja kalustoa.  

Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan.  Ensiapuryh-

mätoiminnan esittelijänä hallitukselle toimii ensiapuryhmän ryh-

mänjohtaja.  

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä 

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä toimii teollisuuden 

ensiapuryhmänä Punaisen Ristin ohjeistuksella. 

Ensiapuryhmä toimii pääasiassa tehdasalueella ja tekee työnan-

tajan ryhmälle osoittamia toimintoja. 

Ensiapuharjoituksia tulee olemaan n.18 kappaletta ja sen li-

säksi harjoitamme väkeä yhdessä muiden toimijoiden kanssa 

mm. järjestämällä säiliöstä pelastautumiskoulutusta, sydänisku-

rin käyttökoulutuksen kertauksia ja ennalta ilmoittamattomia 

harjoituksia tuotannon väelle. Rautpohjan tehtaiden ensiapu-

ryhmä on myös mukana työnantajan järjestämissä täsmäkoulu-

tuksissa suojainten käytössä ja yleensä työsuojelun teemapäivis-

sä. 

Toiveissa on, että ensiapuryhmä pääsee tavalla tai toisella osal-

listumaan alueen suuronnettomuusvalmiusharjoitukseen, 

jos sellainen järjestetään vuonna 2018. Näissä Rautpohjan teh-

taiden ensiapuryhmä on ollut aiemminkin mukana. 

Vuonna 2018 on Rautpohjan juhlavuosi, johon myös ensiapu-

ryhmä osallistuu omalta osaltaan päivystämällä ja kertomalla 

ryhmän toiminnasta. 

Ulkopuolisiin ensiapupäivystyksiin Rautpohjan tehtaiden en-

siapuryhmä osallistuu harvakseltaan. Tämä johtuu usean henki-

lön työnkuvasta, joka aiheuttaa matkustamista ja näin vähem-

män läsnäoloa paikkakunnalla. Eli päivystyksiin Rautpohjan teh-

taiden ensiapuryhmä osallistuu oman jaksamisen puitteissa. En-

siapupäivystykset ryhmä hoitaa pääosin omin voimin. 

Koulutustarve on yhden henkilön päivystyspalvelukoulu-

tus. Muilla pyrimme pitämään osaamisen ja luvat ajan ta-

salla. 

Terveyspiste -toiminta 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallitus päätti vuon-

na 2017 käynnistää terveyspistetoiminnan Jyväskylän osaston 

tiloissa. Terveyspiste on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. 

Terveyspisteessä vastaamme omasta terveydestään huolehtivien 

kysymyksiin ja tuemme ihmisiä oman terveytensä ja hyvinvoin-

tinsa edistämisessä. Terveyspisteessä voi saada maksutto-

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
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mia terveyspalveluita. Terveyspisteessä annetaan neuvon-

taa terveysasioissa, verenpaineen mittausta sekä henkistä 

tukea. Sinne voi tulla ilman ajanvarausta. Pisteessä toimivat 

vapaaehtoiset ovat terveydenhuoltoalan ammatillisen koulutuk-

sen saaneita. 

 

Terveyspiste saa keskustoimistosta valmiin materiaalipaketin, 

jossa on mm. henkilövaaka, mittanauha, kirjallisuutta ja muuta 

materiaalia.  

 

3.2 Keräystoiminta 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto noudattaa keräystoiminnas-

saan järjestön vuosisuunnitelmaa.  

 

Nälkäpäivä -keräys (20.-22.9.2018) on vuoden tärkein tapah-

tuma, joka toteutetaan Jyvässeudun osastojen (Kuokkala, Pa-

lokka, Jyväskylä) yhteiskeräyksenä. Nälkäpäivän keräyssuunni-

telma laaditaan elokuussa. 

 

Muut keräykset Hyväpäivä, Nenäpäivä ja Hyvä Joulumieli 

(22.11-24.12.2018) -keräykset toteutetaan voimavarojen mu-

kaan. 

 

Osastolla on myös valmius järjestää tarvittaessa hätäapu-

keräyksiä kotimaassa tai ulkomailla syntyvien äkillisten 

avuntarpeiden johdosta. Näin ihmisille tarjotaan mahdollisuus 

auttaa Punaisen Ristin kautta onnettomuuden, sodan tai luon-

nonmullistuksen uhreja.  

 

Vapaaehtoisiksi kerääjiksi ilmoittautuneiden yhteystiedot on tal-

lennettu osaston kerjääjärekisteriin osaston tietokoneelle. 

 

Kalpis-karkkikaupassa Nisulankulmassa on yksi passiivinen 

lipas, joka tyhjennetään noin kolmen kuukauden välein tai 

kun kaupasta ilmoitetaan lippaan olevan täysi. Lippaassa olevat 

rahat tilitetään Katastrofirahaston yleiselle tilille tai kulloinkin 

menossa olevaan keräykseen. 

 

Keräystoiminta raportoi säännöllisesti toiminnastaan osaston 

hallitukselle. Vastuullisena esittelijänä toimii osaston keräyspääl-

likkö.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Hyvä joulumieli  
-keräys  

22.11.– 24.12.2018 

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
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3.3 Monikulttuurisuustoiminta 

 

 

Monikulttuurisen toiminnan toimintamuotoja ovat humanitaa-

risen oikeuden ryhmä, kaverikahvila, Puistokadun päivä-

kotikoulun LäksyHelppi -kerho sekä vapaaehtoistoiminta 

Salmirannan vastaanottokeskuksessa.  

 

Humanitaarisen oikeuden ryhmä 

 

Humanitaarisen oikeuden ryhmän tarkoituksena on kertoa 

sodan säännöistä, humanitaarisesta oikeudesta. Tiedon 

levittäminen sodan säännöistä on Punaisen Ristin perustehtäviä. 

  

Humanitaarisen oikeuden ryhmää varten koulutetaan Jyväsky-

lään kolme (3) uutta humanitaarisen oikeuden koulutta-

jaa, jotka saavat pätevyytensä keväällä. Heidän toimestaan 

Jyväskylässä koulutetaan vuoden aikana kaksi (2) Humani-

taarisen oikeuden peruskurssia sekä yksi (1) jatkokurssi 

yhteistyössä piirin kanssa. Humanitaarisen oikeuden ryhmä ko-

koontuu helmikuusta alkaen kerran kuukaudessa kesäaikaa 

ja vuodenvaihdetta lukuun ottamatta. Ryhmässä syven-

nytään Punaisen Ristin auttamistoiminnan ja -valmiuden 

sekä organisaation perusteisiin. Lisäksi perehdytään eri toi-

mijoiden velvollisuuksiin ja oikeuksiin sotien ja muiden aseellis-

ten selkkausten aikana. Näissä kokoontumisissa hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisia alustajia. Ryhmä 

toimii yhteistyössä muiden osastojen vastaavien ryhmien sekä 

piirin ja keskustoimiston kanssa. 

 

Kaverikahvila 

 

Tämän lisäksi monikulttuurisessa toiminnassa mukana olevat 

vapaaehtoiset ovat järjestäneet 2017 vuoden alusta kerran kuu-

kaudessa kansainvälistä kaverikahvilaa osaston tiloissa, Sam-

monkatu 4. Kaverikahvilat ovat kaikille avoimia tilaisuuk-

sia, joissa maahanmuuttajataustaisilla jyväskyläläisillä on 

mahdollisuus tutustua niin suomalaisiin kuin muistakin 

kulttuureista tuleviin ihmisiin. 

 

Puistokadun päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerho  

 

Puistokadun päiväkotikoululla tavoitteena on järjestää laadukas-

ta LäksyHelppi -toimintaa kerran viikossa. Koululaisilla on 

mahdollisuus saada vapaaehtoisilta apua läksyjen tekoon, 

jos kotona tätä apua ei ole saatavilla. Kerho on avoinna 

myös kantasuomalaisille lapsille. Vapaaehtoisilta kerätään pa-

lautetta, jonka perusteella arvioidaan ja kehitetään kerhon toi-

mintaa. Pidetään hyvä yhteys päiväkotikouluun. Esitellään toi-

mintaa tarpeen tullen vanhempainiloissa.  Järjestetään vapaaeh-

toisille suunnittelukokous sek heidän toiveidensa mukaisesti 

ryhmäyttämispäivä jonkun mukavan toiminnan merkeissä. Uu-

sille vapaaehtoisille järjestetään perehdytystä sekä Länsi-

Suomen piirin kanssa LäksyHelppi -ohjaajakoulutus.   

 

Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Rasisminvastainen 
viikko 
19.– 25.3.2018 

 
 

 
 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
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Vapaaehtoistoiminta Salmirannan vastaanottokeskukses-

sa 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston monikulttuurisessa toimin-

nassa (MOKU) mukana olevat vapaaehtoiset jatkavat vuonna 

2016 käynnistynyttä toimintaa, joka on suunnattu ensi sijaisesti 

Salmirannan vastaanottokeskuksessa asuville turvapaikanhaki-

joille. Tarkoitus on tukea asukkaiden psykofyysistä hyvin-

vointia järjestämällä vastaanottokeskuksessa asuville 

turvapaikanhakijoille mielekästä tekemistä ja opastamal-

la heitä suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiseen.  

 

Salmirannan vastaanottokeskuksessa järjestettävän toimin-

nan pääpainopisteitä tulevat olemaan edelleen hyväksi havaitut 

ja tarpeelliset, viikoittaiset vierailut vastaanottokeskuksessa 

seuraavasti: 

 

1. Läksykerhot: 

Säännöllisesti maanantaisin klo 17-19; tarvetta paljon enem-

män, joten 2018 olisi tarkoitus laajentaa läksykerhoa myös use-

ammalle viikonpäivälle, jopa viikonlopuille. Lisäresursseja tarvi-

taan kuitenkin läksykerhojen laajentamiseen. 

 

2. Olohuoneillat: 

Järjestetään joka torstai klo 18-20 vapaamuotoista toimintaa 

Salmirannan asukkaille: pelataan erilaisia pelejä, keskustellaan 

suomeksi, autetaan läksyissä, neuvotaan käytännön asioissa. 

 

3. Lukemaan opetusta naisille: 

Salmirannassa asuvat naiset ovat toivoneet heille suunnattua 

lukuopetusta, jota olisi tarkoitus järjestää 1-2 krt viikossa; va-

paaehtoisten resurssien mukaan. 

 

4. Yksilöllinen tuki: 

Moni turvapaikanhakija tarvitsisi yksilöllistä, tuettua opetusta 

(suomen kieli, yhteiskunnassa selviäminen, suomalaisen kult-

tuurin tuntemus ym.), jota järjestettäisiin tarpeen mukaan. 

 

5. Käsityökerho tytöille ja naisille: 

Naisten arki keskittyy perheen pyörittämiseen, eikä heillä ole 

mahdollisuutta osallistua mihinkään vastaanottokeskuksen ulko-

puoliseen toimintaan. Heille ei myöskään ole vastaanottokes-

kuksessa mitään "omaa juttua", joten tarve kerran viikossa jär-

jestettävälle käsityökerholle on suuri.  

 

6. Teemalliset viikonlopputapahtumat: 

Järjestetään asukkaille laskiaisena, pääsiäisenä, vappuna, äi-

tien- ja isäinpäivänä, jouluna ym, jotain aiheeseen liittyvää as-

kartelua, leikkiä ja tarjoilua.  

 

Monikulttuurinen toiminta raportoi toiminnastaan osaston halli-

tukselle. Vastuullisena esittelijänä toimii monikulttuurisuustoi-

minnan yhteyshenkilö.  

 



11 

3.4 Nuorisotoiminta  

 

Nuorisotoiminnan tavoitteena vuodelle 2018 on saada nuoria 

rekrytoitua Punaisen Ristin toimintaan mukaan.  

 

Jyväskylän osaston nuorien tulee panostaa kouluyhteistyöhön 

kuten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö-

toimintaan. Ensisijaisen tärkeää on saada näkyvyyttä kouluissa 

sekä jakaa tietoutta Jyväskylän osaston monimuotoisesta toi-

minnasta. Avainasemassa on myös vapaaehtoistyön markkinoin-

ti, johon tulee kiinnittää huomiota myös ensi vuonna.  

 

Reddie Kids -kerho jatkaa toimintaansa myös vuonna 2018 ja 

toiveena olisi saada myös toinen kerho Jyväskylän alueelle. 

Kerho on 7-10 vuotiaille suunnattu ja kokoontuu Sam-

monkadulla joka tiistai. Kerhotoiminnan tarkoituksena on 

tarjota lapsille hauska ja turvallinen ympäristö, jossa voi tutus-

tua Punaisen Ristin arvomaailmaan sekä esimerkiksi perusen-

siaputaitoihin leikkien ja pelien avulla. Jyväskylän osaston nuo-

ret edelleen haluavat pystyä tarjoamaan lapsille suunnattua lei-

ritoimintaa ja toivomme että Punaisen Ristin leiri toteutuu kesäl-

lä 2018. 

3.5 Senioritoiminta 

 

Varttuneiden kerho on osaston senioritoimintaa. Tavoit-

teena on tukea kerholaisten henkistä ja fyysistä hyvin-

vointia tiedon, taiteen ja toiminnan keinoin. 

 

Kerho kokoontuu kuukauden kolmantena perjantaina kello 13 

iltapäiväkahville osaston toimitilaan Sammonkatu 4 kuuntele-

maan ja keskustelemaan päivän aiheesta. Muutoksista il-

moitetaan sähköpostilla, kirjeellä tai puhelimitse. 

 

Kesä- ja heinäkuussa ei ole kerhotoimintaa. 

 

Vuonna 2018 tehdään yhdestä kahteen retkeä ja kaksi vie-

railua teatterissa käyntiä omakustanteisena. Ryhmän ko-

koontumisia järjestetään yhteensä kymmenen.  Pikkujoulut jär-

jestetään yhdessä ystävien kanssa 

           

Kerholaiset osallistuvat Nälkäpäivä -keräykseen huoltamalla 

keräysvälineet ja osallistumalla keräys- ja myyntitehtäviin. 

 

Senioritoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Vastuullise-

na esittelijänä toimii toiminnanohjaaja. 

 

 

 

 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 

Ystävänpäivä 
14.2.2018 

 
 
  

Rasisminvastainen 
viikko 
19.– 25.3.2018 

 
 

 
 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
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3.6 Tiedotustoiminta 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan 

pääpainopiste vuonna 2018 on tiedotustoiminnan kehit-

tämisessä. Parannamme mm. sosiaalisen median käyttöä 

osaston viestinnässä. 

 

Puolustamme inhimillisyyttä vahvistamalla monipuolista 

ja vaikuttavaa viestintää.  Koulutamme avainvapaaehtoisia 

paikalliseen vaikuttamistyöhön yhdessä piirin kanssa.  

 

Kehitämme osaston sisäisä tiedonkulkua. Sisäisessä tiedot-

tamisessa Jyväskylän osasto käyttää ensiapuryhmien valtakun-

nallista Hupsis -tietokantaa, sähköpostilistoja, tekstiviestejä, 

puheluita sekä kirjeitä.  

 

Tavoitteena on lähettää vähintään yksi jäsenkirje jäsenille 

vuoden 2018 aikana. Jäsenkirjeen tuottamisesta vastaavat tie-

dottaja ja postittamisesta jäsenmestari. 

  

Toimimme sosiaalisessa mediassa, Facebookissa, Twitterissä 

ja Instagramissa. Ylläpidämme Internet -kotisivuja RedNet -

palvelussa. 

  

Osasto lähettää tiedotusvälineille uutiskirjeitä ja tiedotteita 

tarpeen mukaan. Osasto ylläpitää myös jatkuvaa tiedotus-

valmiutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta. Äkilli-

sessä onnettomuustilanteessa voimme kertoa omasta avustus-

työstämme sekä miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita. 

 

Vuoden 2018 aikana tuotetaan lyhyt video osaston toimin-

nasta. Videossa esitellään kaikki osaston eri toimintamuodot 

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

valmius- ja ystävätoiminta). Levitetään videota esimerkiksi 

omalla YouTube -kanavalla sekä Facebookissa. Päivitetään 

osaston haitariyleisesite yhdessä keskustoimiston graafikon 

kanssa ja kopioidaan esitettä kopio- tai painotalossa yleisölle 

jaettavaksi.  

 

Esittelemme Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintaa eri 

yleisötapahtumissa.  Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi Pu-

naisen Ristin viikko, Tourujoen yö sekä Vapaaehtoiseksi! -

messut.  

 

Osaston hallitus tekee mediaseurantaa Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston näkyvyydestä eri tiedotusvälineissä. Tiedotustoi-

minnan esittelijänä osaston hallitukselle toimii osaston tiedotta-

ja. 

 
 
 
 

 
Ystävänpäivä 
14.2.2018 

 
 
  

Rasisminvastainen 
viikko 
19.– 25.3.2018 

 
 

 

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
 

 
 
 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 
Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Hyvä joulumieli  
-keräys 

22.11.– 24.12.2018 
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3.7 Valmiustoiminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka pe-

rustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja 

suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aat-

teellisten rajojen. 

 

Valmiustoiminnan toimintamuotoja ovat valmiussuunnittelu, 

ensiapuryhmätoiminta, kotimaan apu ja ensihuolto sekä 

keräys- ja tiedotusvalmius.  

 

Hankimme vuonna 2018 uusia jäseniä, jolla parannetaan 

Jyväskylän osaston auttamisvalmiutta. Kasvatamme uutta 

auttajien sukupolvea. Otamme nuoret aktiivisesti mukaan jär-

jestön auttamisvalmiuteen hälytys-, ensiapu- ja ensihuoltotoi-

minnassa. 

 

Osallistutaan yhteistoimintaharjoituksiin eri yhteisöjen ja 

viranomaisten kanssa kehittäen oman alueen valmiuksia eri aut-

tamistilanteissa. 

 

Avustustoimintaa tehdään tarvittaessa yhdessä eri viran-

omaisten, lähialueen Punaisen Ristin paikallisosastojen, 

Länsi Suomen piirin, Vapaaehtoisen pelastuspalvelun, jär-

jestöjen, yritysten, seurakuntien sekä Jyväskylän kaupun-

gin kanssa. 

 

Kotimaan äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä tarjoamme 

ensiapua, ensihuoltoa, henkistä tukea ja kotimaan apua. 

Osallistumme poliisiviranomaisten apuna kadonneiden henki-

löiden etsintään. Avustusoperaatioissa ylläpidämme omaa 

tilannekuvaa operatiivisen toiminnan tueksi. Kehitämme 

valmiuden johtoryhmän toimintaa.  

 

Vuonna 2018 kehitetään erityisesti yhteistyötä Vapaaehtoi-

sen pelastuspalvelun kanssa liittyen etsintä- ja ensihuol-

totoimintaan.  

 

Jyväskylän osasto jakaa joulukuussa 2018 valtakunnallisessa 

Hyvä joulumieli – keräyksestä saatuja lahjakortteja, joilla 

vähävaraiset tai vaikeassa elämäntilanteessa olevat lapsiperheet 

voivat hankkia ruokatarvikkeita joulun alla. Apua tarvitsevat 

perheet etsitään yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen 

kanssa. Vastuuhenkilönä toimii osaston kotimaan avun yhteys-

henkilö. 

 

Ensihuoltoryhmätoiminta 

 

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä (EHU) kokoontuu jo-

kaisen kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. 

Ryhmäiltoja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan sähköpostilla 

ja ryhmäilloissa. Ryhmä pitää kokoontumisessa taukoa kesä-

kuun alusta elokuun alkuun. 

 
Hyvä joulumieli  
-keräys  
22.11.–24.12.2018 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
 

 

Nälkäpäivä -keräys 
20.-22.9.2018 
 

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
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Ensihuolto on osa organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tar-

koituksena on auttaa ja tukea ihmisiä erilaisissa äkillisissä on-

nettomuus- ja erityistilanteissa. Ensihuolto tukee ja täydentää 

viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmis-

ten perustarpeista ja tukemaan heidän selviytymistään. Ensi-

huoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja taitoja 

yhdessä eri viranomaisten, lähialueen Punaisen Ristin osastojen 

ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen kanssa. 

 

Ensihuoltokoulutuksen pääpaino on ensihuolto- ja henkisen 

tuen taidoissa. Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tar-

vittavia tietoja taitoja yhdessä eri viranomaisten, lähialueen Pu-

naisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jä-

senjärjestöjen kanssa. 

 

Ensihuoltoryhmä järjestää muonituksia tarvittaessa erilaisiin 

tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Ryhmä ottaa osaa Näl-

käpäivä-keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen 

Ristin keräyksiin. Ensihuoltoryhmä huolehtii myös Hyvä Jou-

lumieli -keräyksestä saatujen lahjakorttien jaosta yhteistyössä 

Kotimaan avun yhdyshenkilön kanssa. 

 

Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 

2015 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan ensihuoltoryh-

mä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja 

ensihuoltotehtävissä. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen 

pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suur-

onnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimin-

taan. Etsinnöissä ensihuoltoryhmän vastuulla on pääosin muoni-

tustehtävät. Tulipalotilanteissa ensihuoltoryhmä tukee Kotimaan 

avun yhdyshenkilön toimintaa auttaen tulipalojen uhreja antaen 

sekä käytännön apua, että henkistä tukea.  

 

Valmiustoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Valmius-

toiminnan esittelijöinä osaston hallitukselle toimivat valmiuden 

yhdyshenkilö, kotimaan avun yhdyshenkilö sekä ensiapuryhmän 

ryhmänjohtaja. 

 

3.8 Ystävätoiminta 

 

 

 

 

Monipuolisella ystävätoiminnalla tuemme yksinäisiä eri ryh-

missä, kuten ikäihmisissä, nuorissa, maahanmuuttajissa 

ja omaistaan hoitavissa. Ystävävälityksen avulla ystävää 

tarvitseva saa itselleen ystävän. 

 

Jyväskylän osaston ystävävälitys toimii osaston tiloissa. Toimin-

taa ohjaa, suunnittelee ja kehittää osaston palkkaama 

toiminnanohjaaja. Uusia ystäviä koulutetaan 4-6 kertaa vuo-

dessa Ystävätoiminnan peruskurssilla, joka järjestetään yhteis-

työssä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin kanssa.  Tarvittaessa 

järjestetään myös muita ystävätoiminnan koulutuksia. 

 

 
Punaisen Ristin viikko 
3.-9.5.2018 
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Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuu-

kausittain ystäväiltoja osaston tiloissa. Ystäväilloissa keskustel-

laan ystävätoiminnan kuulumisia ja ystävätoiminnan vapaaeh-

toiset saavat vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta.   

 

Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedotetaan aktiivisesti Punaisen 

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

työtahojen järjestämistä koulutuksista.   

 

Ystävätoiminnan kehittämistä osaston omana toimintana 

jatketaan. Tavoitteena on Punaisen Ristin periaatteiden ja 

toiminta-ajatusten entistä parempi näkyvyys. Vapaaehtois-

ten kokemusta järjestöön kuulumisesta pyritään vahvistamaan.  

 

Ystävänpäivänä järjestetään 14.2.2018 järjestetään ystä-

vänpäivätapahtuma. Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n 

kanssa jatketaan järjestämällä Iloa iltapäivään -tilaisuuksien 

ohjelmat.  

 

Ystävätoimintaa kohdennetaan yksinäisiä yksin kotona asuvia 

vanhuksia tavoittavaksi.  Ryhmätoimintaa kehitetään ja tar-

vittaessa perustetaan ystäväryhmiä. Keväällä 2018 pyri-

tään aloittamaan uusi ystävätoiminnan ryhmä nuorille 

omaishoitajille. 

 

Syksyllä 2017 aloittanut ystäväryhmä nuorille aikuisille jat-

kaa toimintaansa maaliskuuhun 2018 asti. 

 

Kokeneet Konkarit ryhmä kokoontuu kuukausittain. Ryhmä on 

tarkoitettu eläkkeelle jääneille ja kohta eläkkeelle jääville miehil-

le. Konkarit ja Varttuneiden kerho järjestävät vuosittain yhteis-

kokoontumisen. 

 

Vapaaehtoinen asiointiapu -toimintaa tehdään yhteistyössä 

Jyväskylän kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin 

kanssa.  

 

Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toiminta-

ryhmä runojen ystäville. Piirissä keskustellaan sovitun teeman 

mukaisista ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kirjoittajis-

ta. Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen tors-

taina kello 14–15:30 osaston tiloissa. Kokoontumisista ilmoite-

taan myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot – palstalla 

osaston ystävävälittäjän toimesta. 

 

Osaston eläkevalmentajat järjestävät eläkevalmennuksia yh-

teistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa.  

 

Tikkakoskella, Tikkakoskella Osallistumme vuonna 2018 Tik-

kakosken Lähiverkon projektiryhmän Tikkakosken sydämellä 

toimintaan, jossa on mukana Punaisen Ristin lisäksi myös Jyväs-

kylän kaupungin Tikkakosken päiväkeskus ja alueen kotihoito, 

Jyväskylän Vanhusneuvosto, Tikkakosken alueseurakunta sekä 

K-S Järkkärit ry. 

 
Avainvapaaehtoisten 
koulutusristeily  
Helsinki-Tukholma  
9.-11.11.2018 
 

 
 
 

 
Ystävänpäivä 
14.2.2018 
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Ryhmä järjestää virkistystilaisuuksia alueen vanhuksille. Järjes-

tämme Jyväskylän kaupungin Tikkakosken alueen päiväkeskuk-

sessa tapahtumat ystävänpäivään, vappuun, juhannukseen, 

kekriin ja pikkujouluihin liittyen. 

  

Vaajakoskella toimii Vaajakosken ystäväkerho. Kerho jär-

jestää virkistystilaisuuksia alueen vanhusten ja vammais-

ten asumisyksiköissä ja palvelutaloissa. Vuoden 2018 aika-

na Vaajakosken ystäväkerho vierailee Lakitien palvelutalolla, 

Kaunisharjun Mainiokodilla sekä Harjukodilla.   Kerho osallistuu 

myös Nälkäpäivä -keräyksen (20.-22.9.2018) järjestämiseen 

Vaajakoskella. Ystäväkerholaiset antavat kertaluonteista-apua 

esimerkiksi kirkossa käyntiin.  

 

Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan hallitukselle. Ystävätoi-

minnan esittelijän hallituksessa toimii ystävätoiminnan yhteys-

henkilö, jonka ohjauksessa toimintaa suunnittelee ja kehittää 

osaston palkkaama ystävävälittäjä, järjestöavustaja.  

4 TALOUS 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2018 ta-

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

 

Ensiapupäivystyskorvaukset ovat merkittävin Jyväskylän 

osaston tulonlähde. Ensiapuryhmä myy ensiapupäivystyspalve-

lua yleisö- ja urheilutapahtumien järjestäjille ja päivystystulot 

tulevat osaston toimintaan.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ja Jyväskylän kau-

pungin sosiaalitoimen välillä on vuonna 2015 uudistettu val-

miussopimus, jossa Jyväskylän kaupunki maksaa valmiusko-

vauksen Jyväskylän osastolle. 

 

Osaston toiminnassa keskeistä on jäsenten ja vapaaehtoisten 

määrän kehitys. Jäsenmaksut ovat taloudellinen perusta kai-

kelle osaston toiminnalle – niin auttamiselle kuin tekijöiden ja 

varojen hankkimiselle. Siksi onkin tärkeää, että huolehdimme 

nykyisistä jäsenistä ja rekrytoimme uusia. Jäsenmaksut ovat 

merkittävä osa osaston tuloja. Vuonna 2018 jäsenmaksutuloista 

uuden vuosi- tai nuorisojäsenen koko jäsenmaksu jää ensim-

mäisenä vuotena osastolle. Ainaisjäsenmaksusta jää 120,00 

euroa osastolle. Vanhojen, jo olemassa olevien vuosijäsenten 

jäsenmaksusta 10,00 euroa ja nuorisojäsenen 5,00 euroa jää 

osastolle. 

 

Osasto järjestää myös arpajaisia sekä Punaisen Ristin tuo-

temyyntiä eri tapahtumissa.  

 

Hankitaan lahjoituksia Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toi-

mintaan yrityksiltä ja yksittäisiltä henkilöiltä.  

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2018 ta-

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä 

jyvaskyla.punainenristi.fi 

0400 351 677 

 


