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Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, nuoriso-, 

sosiaalipalvelu-, tiedotus- ja valmiustoiminta.  Toimintaa ohjaa osaston hallitus. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2015 toiminnan pääpainopiste on monikulttuurisen 

toiminnan käynnistämisessä. Toiminnan tavoitteena on saada maahanmuuttajia ja pakolaisia mukaan 

aktiivisiksi toimijoiksi Punaisen Ristin vapaaehtoistyöhön Jyväskylän osastossa. Mitä enemmän erilaisia 

ihmisiä on mukana osaston vapaaehtoistoiminnassa, sitä parempaa työtä he voivat yhdessä tehdä 

osastossamme.  

  

Ensiapuryhmä-, nuoriso-, keräys- ja tiedotustoiminta 

 
Toimintaryhmät ovat vakiintuneita ja suunnittelevat omaa toimintaansa vuoden aikana. 

 

Jäsenhankinta ja -pysyvyys  
 

Maailma muuttuu, mutta avuntarve ja halu viettää mukavaa aikaa hyvässä porukassa eivät lopu. Tar-

koitus on suunnitella mm. viestintä palvelemaan jäsenistöä paremmin. Palautetta ja ideoita toivotaan 

läpi vuoden, mutta painotetusti alkuvuodelle, jolloin toimintaa voidaan ohjata vielä samana vuonna. 

 

Monikulttuurisuus 
 
Monikulttuurisuustoiminnassa tehdään yhteistyötä Jyväskylän koulujen ja muiden monikulttuurista 

toimintaa järjestävien tahojen kanssa. Suunnitelmissa on käynnistää LäksyHelppi-kerho jollain Jyväs-

kylän kouluista. LäksyHelpin tarkoituksena on tukea erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaita 

läksyjen teossa, mutta myös kielen oppimisessa yleisesti leikkien ja jutustellen. Toimintaan järjestä-

mään on jo ilmoittautunut useampia vapaaehtoisia. Myös aikuisten kielikerhon järjestäminen voisi olla 

mahdollista, tässä voisimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi Monikulttuurikeskus Glorian kanssa. 

 

Toimintaa koordinoi ja kehittää sekä vastaa toiminnan jatkuvuudesta osaston hallituksessa monikult-

tuurisen toiminnan yhteyshenkilö. Taloudellista tukea haetaan mm. kunnalta, piiriltä ja keskustoimis-

tolta monikulttuurisen toiminnan käynnistämisestä osastolle syntyviin kuluihin. 

 

Ensihuolto- ja valmiustoiminta 

 
Olemme valmistelleet ensihuoltotoimintaa 2014 vuonna ja tavoitteena on saada toiminta pyörimään 

2015 vuonna esimerkiksi etsintöjä tukevien toimintojen tai vastaavan perustehtävän osalta. Toiminta-

rakenne on osin vielä suunnitteilla kaupungin kanssa. 

 

Ystävätoiminta 
 

Ystävävälittäjän työaikaa lisätään ja työnkuvaa laajennetaan hallituksen sihteeriksi sekä varainhankin-

taan vuonna 2015. Ystävätoiminnan kehittäminen halutaan turvata löytämällä sille taloudellinen tuki 

esimerkiksi julkisesti haettavista avustuksista. Tärkeimpien tehtävien sisältö ja laajuus määritellään 

tarkemmin, jolloin kehittäminen helpottuu. 

 

Varttuneiden kerhotoiminta 
 

Varttuneiden kerho on osa osaston senioritoimintaa. Tavoitteena on innostaa seniorikansalaisia osallis-

tumaan osaston toimintaan sekä jakamaan osaamistaan ja kokemuksiaan. 

 

Kerhon tavoitteena on tuottaa jäsenilleen sekä iloa, että henkistä ja fyysistä hyvinvointia tiedon, tai-

teen ja toiminnan keinoin. Kerholaiset kokoontuvat kuukauden kolmas perjantai. Kokoontumisaika ja -

paikka ilmoitetaan ohjelmaluonnoksessa ja tekstiviestimuistutuksella alkuviikosta. Kokousten lisäksi 

kerholaiset tekevät retkiä erilaisiin kohteisiin. Retket ovat omakustanteisia. Vuonna 2015 kerho toimii 

OK:n opintokerhona. 

 

 

 


