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1 YLEISKATSAUS KERTOMUSVUODEN TOIMIN-

TAAN 
 

Kaikki kertomusvuodelle 2011 asetetut tavoitteet eivät toteutuneet. Jä-

senten määrä pieneni 4,66 %. Vuoden lopussa jäseniä oli 1124. Nuori-

sotoiminnan käynnistäminen yli 13 vuotiaille ei toteutunut ohjaajapulan 

vuoksi. Ohjaajista oli pulaa myös Reddie Kids-kerhoissa. Hyvin toimivia 

Reddie Kids-kerhoja oli kevätkaudella kolme, joista kaksi oli ns. koulu-

kerhoja (Pohjanlammen ja Kortepohjan kouluilla). Syyskaudella toimin-

nassa oli vain Sammonkadun kerho.  

 

Toiminnallisesti v 2011 oli vilkas. Osaston toimintaa esiteltiin monenlai-

sissa tapahtumissa; tavoitteena oli lisätä osaston näkyvyyttä ja tehdä 

pientä varainhankintaa. Kesällä osallistuttiin Jyväskylän iltatorille ja jou-

lukuussa joulutorille. Ystävänpäivänä ja Punaisen Ristin viikolla järjes-

tettiin yhteistyökumppaneiden Tapiolan ja S-ryhmän kanssa toiminnan 

esittelytilaisuuksia ja jäsenhankintaa. 

Ensiapu- ja turvallisuusopetusta annettiin pienten lasten vanhemmille, 

koululaisille ja seniorikansalaisille. 

Toiminta tutuksi- tapahtuma järjestettiin elokuussa Aren aukiolla. Sinne 

kutsuttiin kirjeellä ja sähköpostilla osaston jäseniä. Tapahtumassa esi-

teltiin toimintaa. Kahvituksen hoiti ensihuoltoryhmä.  

Lahden yleiskokoukseen osallistui kuusi osaston jäsentä.  

Alkuvuodesta Vaajakosken osasto lähestyi Jyväskylän osastoa ehdotta-

malla toimintojen yhdistämistä ja osastojen sulautumista. Punaisen Ris-

tin Länsi-Suomen piirin hallitus vahvisti osastojen yhdistymisen 

17.12.2011. SPR Vaajakosken osasto liitettiin Jyväskylän osastoon 

1.1.2012. 

 



2 OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTA-

JANA PAIKKAKUNNALLA 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta  

Sääntömääräiset kokoukset on toteutettu sääntöjen mukaisesti. Hallitus 

kokoontui kaksitoista kertaa. 

Osaston hallitus: 

 Ritva Salomaa  puheenjohtaja 

 Aleksi Borén  varapuheenjohtaja 

 Leena Isosävi                 sihteeri 28.2.2011 saakka 

 Satu Riekkinen                sihteeri 1.3.2011 alkaen 

Jäsenet: 

- Kari Puranen 

- Tuula Rönkkö 

- Minna Parkkinen 

- Laura Pekkala 

- Mika Luostarinen 

- Kristiina Alho, rahastonhoitaja 

- Jarmo Väänänen 

Työyksiköiden vetäjät 

 

 Mika Luostarinen ensiapuryhmä 

 Kari Puranen     ystävätoiminta 

 Jarmo Väänänen kotimaan apu ja keräystoiminta 

 Ritva Salomaa  varttuneet 

 Aleksi Borén  jäsenmestari 

 Ritva Salomaa                ensihuoltoryhmän yhdyshenkilö 

 Kristiina Alho  rahastonhoitaja 

 Tapani Koikkalainen ensiapuryhmä, Metso Paper 

 Kristiina Alho  kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö  

 Minna Parkkinen Nuoriso- ja kouluyhteistyö 



Reddie Kids-ohjaajat: 

    Sanna Kovanen, Noora Narsakka, Sammonkadun kerho 

    syyskaudella Keiju Saikkonen, Enni Herrala, Sammonkadun kerho 

    Katja Lampinen, Noora Mononen, Pohjanlammen koulukerho 

    Jenni Hänninen, Keiju Saikkonen, Kortepohjan koulukerho 

 

2.2 Jäsenhankinta ja jäsenien motivointi jäseneksi                                                                        

Vuonna 2011 lopussa jäseniä on 1124, joista uusia 64.    

  

Osaston hallitus palkitsi pitkäaikaisia ja ansioituneita jäseniään anomal-

la keskushallinnolta hopeisen ansiomerkin Leena Hänniselle ja ansio-

merkin Aarno Vitikaiselle. 

 

2.3 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedo-

tustoiminta 

Osastolla on omat internetsivut, joilla tiedotetaan osaston tulevista ta-

pahtumista, hallituksen kokouksista sekä eri toimintayksiköiden kerho-

ohjelmista. 

Sisäinen tiedottaminen osaston tapahtumista tehtiin pääsääntöisesti 

sähköpostilla, ilmoitustaululla, tekstiviesteillä tai sanomalehti-

ilmoituksilla (Keskisuomalainen, SuurJyväskylän-lehti). 

Elokuussa oli Aren aukiolla ”Toiminta tutuksi” -tapahtuma jäsenille. Eri 

toimintayksiköt esittelivät omaa toimintaansa, ensihuoltoryhmä järjesti 

kahvi- ja mehutarjoilun sadalle henkilölle. 



2.4 Tapahtumat, kampanjat sekä oma varainhankinta 

 

2.4.1 Tapahtumat ja kampanjat 

Osallistuimme järjestön valtakunnallisiin tapahtumiin, Punaisen Ristin 

viikkoon ja Operaatio Nälkäpäivään.  

Ystävänpäivän tapahtumassa esiteltiin toimintaa ja rekrytoitiin uusia jä-

seniä Kauppakadulla yhdessä Tapiola-yhtiön kanssa. Toinen tapahtuma 

oli yhteistyössä Help Portraitin kanssa. Valokuvaajien ystävänpäivän 

lahjana järjestettiin maksuton muotokuvaus ja osaston vapaaehtoiset 

tarjosivat kahvia ja myöhemmin toimittivat valokuvat asianomaisille. 

Kuvauksessa kävi 40 henkilöä.  

Punaisen Ristin viikolla esiteltiin osaston toimintaa ja pyöritettiin onnen-

pyörää Keljon ja Seppälän Prismoissa sekä Sokoksella.  

Osaston toimintaa esiteltiin myös Vapaaehtoiseksi-messuilla Lutakossa 

8.10.2011. 

 

2.4.2 Oma varainhankinta 

Jäsenmaksupalautteet ja ensiapuryhmän tulot ovat varainhankinnan 

pohja. Muu varainhankinta muodostui myyjäisten, onnenpyörän, kirppu-

torin ja koulutuspalkkioiden tuotosta. Kilokirja lahjoitti osastolle 1100 

kpl kirjoja myytäväksi kirpputorilla tai arpajaispalkinnoiksi. Onnenpyö-

rä/arpajaisia pidettiin tapahtumien ja toiminnan esittelyiden yhteydes-

sä.  

  

Ystävien Kirppisryhmä on toiminut vuodesta 2004 Keskussairaalantien 

Kirppiksellä. Ryhmään on kuulunut 3-5 vapaaehtoista, yhteyshenkilönä 

on toiminut Irma Torkkell. Kirppiksellä oli kolmen kuukauden toiminta-

katkos vesivahingon vuoksi, jonka vuoksi myyntitulo jäi tavoitetta pie-

nemmäksi. 



3 VAPAAEHTOISPALVELUT 
 

3.1 Ensiapuryhmä 

Ensiapuryhmässä oli jäseniä yhteensä 36 henkilöä.  Ryhmä toimii sekä 

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmänä että koulutusryhmänä. 

 

Lisäksi ryhmäläisillä on koulutusta mm. alkusammutuksessa, radiopuhe-

linviestinnässä, etsinnässä, nuorisotoiminnassa ja henkisessä tuessa. 

 

3.2 Ensiapuryhmän toiminta   

Ensiapuryhmä kokoontui joka toinen tiistai. Kesäkuun alusta elokuun 

puoliväliin pidettiin harjoitustauko.  Päivystyksiä oli ympäri vuoden. 

 

Tilattuja ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 38. Päivystyksissä autettiin 

215 ihmistä. Ensiapuryhmän päivystyksistä suurimpia olivat Sataman 

yö ja Neste Oil Rally Finland. Omien päivystysten lisäksi ryhmäläiset 

osallistuivat myös muiden osastojen päivystyksiin esimerkiksi Himos-

festivaaleilla Jämsässä. Tilattujen päivystysten lisäksi ensiapuryhmä jär-

jesti omat päivystykset vappuna ja koulujen päättäjäispäivänä.  

Sekä päivystyksien että päivystäjien määrä on lisääntynyt edellisvuo-

desta. 

 

3.3 Hälytysryhmä  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän jäseniä oli osaston hälytyslistalla 

vuodenvaihteessa yhteensä 20 henkilöä.  Vapepa-johtajien ja – sihtee-

rien nimikkeiden alla oli 7 henkilöä.  Yhteensä hälytyslistalla on 33 hen-

kilöä.  

 

 



3.4 Ensihuoltoryhmä 

Ensihuoltoryhmään kuului vuonna 2011 yhteensä 24 vapaaehtoista Jy-

väskylän, Korpilahden, Kuokkalan, Muuramen ja Vajaakosken osastois-

ta. 

Lokakuussa lopetettiin ensihuollon ympärivuorokautinen (24 / 7 /365) 

päivystys, ja se yhdistettiin valmiuspäivystäjien toteuttamaan em. kal-

taiseen päivystykseen. Kyselyllä selvitettiin ensihuoltoryhmäläisiltä, mil-

laisissa ensihuollon tehtävissä he haluavat olla jatkossa. Halukkaita löy-

tyi seuraavasti: 

- 8 vapaaehtoista etsinnän ym. muonitustehtäviin 

- 11 vapaaehtoista kotimaan äkillisiin onnettomuustilantei-

siin, mm. tulipaloihin ja henkisen tuen tilanteisiin 

- 11 vapaaehtoista suuronnettomuustilanteiden auttajiksi 

 

Elokuussa kaksi ensihuoltoryhmäläistä hoiti noin 60 hengen muonituk-

sen etsinnässä Leppälahdella. 

Jyvälän tulipalossa marraskuussa tuhoutui maan tasalle 35 lapsen päi-

väkoti. Seitsemän ensihuoltoryhmäläistä teki noin 50 tuntia vapaaeh-

toistyötä päiväkodin saamiseksi nopeasti käyttöön. Tehtävinä olivat 

mm. lahjoitustavaroiden lajittelu ja paikoilleen pano, remonttityöt, hen-

kilökunnan tukitehtävät ja liikenteen ohjaus avajaispäivänä. 

Kolmena viikonloppuna tammi-helmikuussa toteutettiin Lidlin kanssa 

muonitus, joka kohteena oli 280 lumenpudottajaa. 11 ensihuoltoryhmä-

läistä teki 109 talkootuntia tässä muonitusharjoituksessa. 

SPR:n Länsi-Suomen piirin 24.5 järjestämään tilaisuuteen ”Hiljaiset aut-

tajat” – kertomuksia Punaisen Ristin avustustyöntekijöistä osallistui 

Minnansalissa yli 200 henkilöä. Kolme ensihuoltoryhmäläistä hoiti tilai-

suuden kahvituksen. 

Elokuussa ensihuoltoryhmä esittäytyi Jyväskylän osaston tapahtuma-

päivässä Aren aukiolla. 



Poliisien päivänä 3.9. viisi ensihuoltoryhmäläistä hoiti reilun 600 hengen 

kahvituksen.  

 

4 Nuorisotoiminta 
 

4.1 Reddie Kids 

Reddie Kids on kerho 7-12-vuotiaille, jossa leikin ja mukavan tekemisen 

avulla tutustutaan Punaisen Ristin periaatteisiin, arvoihin ja toimintaan. 

Kevätkaudella toimi kolme kerhoa joista kaksi olivat koulukerhoja (Poh-

janlammen koulu ja Kortepohjan koulu). Sammonkadun kerhossa kävi-

jät olivat kaupungin eri osista. Yhteensä säännöllisesti osallistuneita 

kerholaisia oli 26. Kesän aikana ohjaajat vaihtoivat paikkakuntaa ja uu-

sien ohjaajien koulutus myöhästyi, joten kerhoista käynnistyi vain 

Sammonkadun kerho. 

 

4.2 Kouluyhteistyö 

Norssin turvallisuuspäivässä annettiin opetusta hätäensiavusta ja esitel-

tiin ensiapukursseja ja ensiapulaukun sisältöä. Turvallisuuspäivä oli 

suunnattu lukiolaisille. Osallistujia oli 50 hlöä. 

Steinerkoulun 9-luokkalaisille pidettiin EA-1 kurssi. Todistuksen sai 22 

oppilasta.  

5 Sosiaalipalvelutoiminta 

5.1 Ystävätoiminta 

Ystävänvälittäjän työsuhde päättyi kesäkuussa, Meeri Reponen valittiin 

Länsi-Suomen piirin työntekijäksi. Uusi ystävänvälittäjä Maija Borén 

aloitti työt (20t/viikko) elokuussa. 

Vapaaehtoistoiminnan/Ystäväkursseja pidettiin kolme yhteistyössä OK -

opintokeskuksen ja Länsi-Suomen piirin kanssa. Osallistujia kurssilla 

yhteensä oli 76. Ystävätoiminnan rekisterissä on 180 vapaaehtoista 



joista 93 toimii yksittäisen tai useamman ystävänä. 61 henkilöä tekee 

kertaluontoisia saattokeikkoja sairaalaan, kauppaan tms. Vuoden 2011 

aikana syntyi 46 uutta ystäväparia ja saattamisia oli 159. Ystäväkerhos-

sa kävi 10–28 henkilöä.  

Runopiiriläiset (10hlöä) kokoontui kahden viikon välein Malvi Leinin joh-

dolla. Runopiirissä keskusteltiin ryhmäläisten mukanaan tuomista ru-

noista. 

Ystäväryhmässä oli pienimuotoinen käsityöryhmä. Osallistujat tekivät 

myyjäisiin monenlaisia käsitöitä. 

 

5.2 Varttuneet  

Jyväskylän osaston Varttuneiden kerho on kokoontunut kuukauden 

kolmas perjantai joko Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistossa 

tai on tehty tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin kohteisiin.  

Kesäkuussa tehtiin neljän päivän retki Turun saaristoon ja tavattiin SPR 

Nauvon osaston jäseniä. Kokoontumiskertoja oli retket mukaan lukien 

11. Aktiivisia kerholaisia on ollut 25.  

Varttuneet osallistuivat nälkäpäiväkeräykseen hoitamalla hernekeiton ja 

leivän myyntipistettä torilla.   

 

6 Autotyöryhmä 
Päivystyspalveluauton kunnossapidosta on vastannut Jouko Ahon auto-

työryhmä. Auto on ollut mukana erilaisissa tapahtumissa ja on lisännyt 

osaston näkyvyyttä. 

 



7 Kotimaanapu ja keräystoiminta 

7.1 Kotimaan apu 

Osasto oli mukana Hyvä Joulumieli-keräyksessä.  Lahjakortteja jaettiin 

70 perheelle (yhteensä 245 ihmistä). Lahjakortti oli arvoltaan 70€ ja 

tarkoitettu ruokatavaraostoksiin. Lisäksi osasto sai lahjoituksena Jyväs-

kylän Vuokratalot Oy:ltä 700 euroa. Rahat jaettiin Jyväskylän alueella 

kymmenelle perheelle 70 euron Citymarketin lahjakorttien muodossa. 

Perheet valittiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen 

kanssa.  

7.2 Keräystoiminta     

         Jyväskylän osastolla on ollut jatkuvasti keräyslippaita kolmessa Kalpis- 

karkkikioskissa (Matkakeskus, Forum, Jyväskeskus) sekä kahdessa 

kirppiksessä (Keskussairaalantie ja Seppälä). Lippaat tyhjennetään 2-3 

kk:n välein. Kerätyt rahat on tilitetty suoraan Katastrofirahastoon sen 

hetkisten keräysten hyväksi (Japani, Itä-Afrikka, Hyvä päivä, Hyvä jou-

lumieli…) 

Maaliskuussa osasto käynnisti Japani-keräyksen (16.–19.3.) järjestä-

mällä keräyskeskuksen osaston tiloihin. Keräyksen tulos oli 10380,20€. 

Operaatio Nälkäpäivä 15.–17.9. toteutettiin perinteisesti. 

Campus- osaston kanssa yhteinen keräyspiste oli Punaisen Ristin Länsi-

Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistossa. Keräys sisälsi lipaskeräyksen 

lisäksi hernekeiton ja leivän myyntiä Kauppakadun Kompassilla ja toril-

la. Keräykseen osallistui 248 vapaaehtoista (mm. opiskelijoita ja koulu-

laisryhmiä).  Jyväskylän osaston osuus keräystuloksesta oli 13 520 €.  

 

 

 



8 Talous 
 

Osaston ystävätoiminta sai joulukuussa 20 000€:n lahjoituksen yksi-

tyishenkilöltä käytettäväksi osittain ystävänvälittäjän palkkaan ja ystä-

vien virkistykseen. 

Ystävätoimintaan saatiin Katastrofirahaston Huono-osaisuushankkeesta 

avustusta 3000€. Hankkeen tavoite oli etsiä yhteistyössä Kotipalvelun 

kanssa erityisen yksinäisiä henkilöitä ja saattaa heidät ystäväpalvelun 

piiriin. 

Tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa ylijäämää 10740€. 


