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1. YLEISKATSAUS VUODEN 2012 TOIMINTAAN 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti hyväntekeväisyystanssiaiset Kivistön työväen-

talolla 27.10.2012.  Esiintyjänä olivat Terhi Matikainen sekä Kirsi Haakana orkestereineen. Juon-

tajana toimi Raimo Vakkuri. Tapahtumaan myyntiin yhteensä 130 lippua. Lisäksi tanssiaisissa 

järjestettiin arpajaiset. Tanssiaisten tuotto käytettiin Punaisen Ristin ystävätoimintaan Jyväskylän 

osastossa.  

 

Vuosi 2012 oli tapahtumarikas. Vaajakosken osasto liittyi Jyväskylän osastoon. Vaajakoskella ole-

vat toiminnat ystävä- ja Reddie Kids -kerhot sekä ensiapuryhmän välineet ja varat siirtyivät Jy-

väskylän osastolle. Liitoksen myötä Jyväskylän osaston jäsenmäärä kasvoi. Vuoden lopussa jäse-

niä oli yhteensä 1245.  

 

Toinen merkittävä muutos oli helmikuussa kun osaston toimitilat siirtyivät Sammonkadulta Touru-

laan. Kansalaistoimintakeskus Matarasta (Matarankatu 6) vuokrattiin toimistotilat ja autotalliva-

rasto, yhteensä noin 56,8 neliömetriä. Koulutus ja kokoustilat ovat yhteiskäytössä muiden Kansa-

laistoimintakeskuksen vuokralaisten kanssa.  

 

Osaston toimintaa esiteltiin monenlaisissa tapahtumissa, tavoitteena oli lisätä osaston näkyvyyttä 

ja tehdä pientä varainhankintaa.  Kesällä osallistuttiin Lions-järjestön lastentapahtumaan Aren 

aukiolla ja esiteltiin Reddie Kids -kerhotoimintaan. Elokuussa osallistuttiin Vaajakosken Kohinoihin 

ja joulukuussa joulukadun avajaisiin teemalla ”erilainen joulu” jossa kansainväliseen henkilö-

reserviin kuuluva Kati Partanen näytti kuvia ja kertoi minkälainen joulu voi olla esimerkiksi pako-

laisleirillä. Ystävän päivänä kutsuttiin jäseniä Henrynpäivän kahville ja samalla viikolla järjestettiin 

yhteistyökumppaneiden Tapiolan ja S-ryhmän kanssa toiminnan esittelytilaisuuksia ja jäsen han-

kintaa sekä Tapiolan toimitiloissa että Sokoksella. Punaisen Ristin viikolla oli yleisötilaisuus jäse-

nille jossa neurologi Anne-Maria Kuopion kertoi ”Lukemisen ja kirjoittamisen vaikutuksesta ihmi-

sen hyvinvointiin”. 

 

Ensiapu- ja turvallisuusopetusta annettiin pienten lasten vanhemmille, koululaisille ja seniorikan-

salaisille.  
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2. OSASTON ROOLI PUNAISEN RISTIN EDUSTAJANA PAIKKAKUNNALLA 

2.1 Sääntömääräinen järjestötoiminta 

Sääntömääräiset kokoukset on toteutettu sääntöjen mukaisesti. Hallitus kokoontui kaksitoista 

kertaa. 

Osaston hallitus: 

 Ritva Salomaa  puheenjohtaja 

 Aleksi Boren  varapuheenjohtaja 

 Satu Riekkinen  sihteeri 

Jäsenet: 

- Erkki Hietala 

- Eliisa Raasakka 

- Eeva Hautanen 

- Salme Kauppinen 

- Mika Luostarinen 

- Kristiina Alho 

- Keiju Saikkonen 

 

Toimintaryhmien vetäjät 

 

 Mika Luostarinen  ensiapuryhmän ryhmänjohtaja (8.5.2012 asti)  

 Suvi Voutinen  ensiapuryhmän ryhmänjohtaja (8.5.2012 alkaen) 

 Salme Kauppinen    ystävätoiminta 

 Eeva Hautanen  kotimaan apu   

 Ritva Salomaa  keräystoiminta ja varttuneet 

 Aleksi Boren  jäsenmestari 

 Kristiina Alho  rahastonhoitaja 

 Tapani Koikkalainen ensiapuryhmä, Metso Paper 

 Kristiina Alho  kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö  

 Keiju Saikkonen  nuoriso- ja kouluyhteistyö 

 Eliisa Raasakka  kouluyhteistyö 

 Erkki Hietala  valmiustoiminnan yhdyshenkilö 

 Marko Tervo  tiedottaja  

 

Reddie Kids -ohjaajat: 

 Enni Herttala          Sammonkadun/ Mataran kerho 
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 Anna Liukko ja Henna Mansikkaviita  Vaajakummun koulun kerho 

2.2 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi                                                                         

 

Vuonna 2012  lopussa jäseniä on  1245 (vuoden 2011 lopussa 1124), joista uusia 51.   
 

Jyväskylän osaston hallitus myönsi kokouksessaan 5.11.2012 aktiivimerkit seuraaville henkilöille: 

Kaisu Hämäläinen (ensiapuryhmä), Kirsti Mäkinen (ystävätoiminta, varttuneiden kerho), Maija 

Borén (ystävävälittäjä) sekä Mari Oksanen (kirpputoritoiminta).   

 

Jyväskylän osaston hallitus anoi piirihallitukselta ansiomerkkiä Kaija Nygårdille. 

 

2.3 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 

 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Internet -kotisivut siirtyivät uuteen RedNet palve-

luun. Sivujen siirto aloitettiin 19.3.2012. RedNet on vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden oma 

verkkoympäristö, johon voi paitsi rakentaa osastolle kotisivut, myös perustaa ryhmiä, käydä kes-

kusteluja, pitää toimintapäiväkirjaa ja hoitaa osastorekisteriä. 

 

Osaston sisäinen tiedottaminen  tapahtumista tehtiin pääsääntöisesti sähköpostilla ja tekstivies-

tein. Internet – kotisivuille julkaistiin tiedotteita mm. osaston kevätkokouksen päätöksistä, Länsi-

Suomen piirin vuosikokouksen henkilövalinnoista, ensiapuryhmän vappuaattoyön nuorisopäivys-

tyksestä, Kanavuoressa olleesta kadonneen henkilön etsinnästä, Operaatio Nälkäpäivästä, Hyvän-

tekeväisyystanssiaisista, osaston syyskokouksen päätöksistä, kertaluonteisen avun järjestämises-

tä yhdessä Vaparin kanssa, Joulunajan toiminnasta ja uudenvuoden päivystyksestä.   

 

Osaston tiedottaja osallistui 18.2.2012 Vaajakoskella järjestettyihin Järvi-Suomen Partiolaisten 

talvimestaruuskilpailuihin ensiapurastin toimitsijatehtävissä.  Tämä jatkoi Vaajakoskella pitkään 

jatkunutta yhteistyötä partiolaisten kanssa.  

 

Tiedottaja Marko Tervo kävi luennoimassa 22.3.20201 Jyskän eläkeläisille Kotitapaturmien ehkäi-

systä. Samalla esiteltiin Jyväskylän osaston toimintaa.  

 

Jyväskylän osasto julkaisi 21.3.2012 julkaistussa Sanomalehti Keskisuomalaisessa ilmoituksen 

osaston sääntömääräisestä kevätkokouksesta ja 14.11.2012 julkaistussa Sanomalehti Keskisuo-

malaisessa ilmoituksen osaston sääntömääräisestä syyskokouksesta.  
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Ystävävälittäjä Maija Borén vieraili ystävänpäivänä 14.2.2012 Radio City Jyväskylän aamuvieraa-

na.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi 21.3 ”Flash mobin avulla rasismia vastaan”. Siinä kerrottiin 

rasisminvastaisen viikon tapahtumasta.  Sanomalehti Keskisuomalaisen Kaupunkilainen – liittees-

sä oli 28.5.2012 artikkeli ”Paras palkka on vanhuksen ilo”. Artikkelissa kerrottiin Punaisen Ristin 

ystävätoiminnasta Jyväskylässä.  

 

Tiedottaja osallistui 11.8.2012 Vaajakosken Kohinoihin. Tapahtumassa Vaajakosken ystäväkerho 

järjesti arpajaiset, Kristiina Alho esitteli Punaisen Ristin kansainvälistä apua ja tiedottaja Marko 

Tervo esitteli osaston päivystyspalveluautoa.   

 

Jyskän ostoskeskuksella 30.8.2012 järjestetyillä Jyskäen Elojuhlilla tiedottaja Marko Tervo ja Kari 

Sysmäläinen esittelivät lapsille ja heidän perheelleen ensiapuryhmän päivystyspalveluautoa.  

 

Sanomalehti Keskisuomalainen uutisoi Kivistön työväentalolla järjestetyistä hyväntekeväisyys-

tanssiaisista ennen tapahtumaa 23.10.2012. Maksettu ilmoitus tanssiaisista julkaistiin perjantaina 

26.10.2012 

 

Tiedottaja Marko Tervo kävi kertomassa lasten ensiavusta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vaa-

jakosken yhdistyksen Väinölän perhekahvilassa 6.11.2012.  

 

Radio City Jyväskylä uutisoi 27.11.2012 ”Aleksi Graf toimii SPR:n puheenjohtajana Jyväskylässä”. 

Uutisen pohjana toimi osaston tiedottajan lähettämä tiedote osaston sääntömääräisen syyskoko-

uksen jälkeen.  

 

2.4 Tapahtumat ja kampanjat 

 
Osallistuimme järjestön valtakunnallisiin tapahtumiin Punaisen Ristin viikkoon ja Operaatio Nälkä-

päivään.  

 

Ystävänpäivän tapahtumissa 14.2.2012 Jyväskylän Sokoksella, Tapiolan Asemakadun konttorissa, 

sekä Vaajakosken S-marketilla esiteltiin osaston ystävätoimintaa ja rekrytoitiin uusia jäseniä. 

Lisäksi tapahtumissa pyöritettiin onnenpyörää, myytiin Punaisen Ristin tuotteita ja pyydettiin ohi-

kulkijoita kirjoittamaan ajatuksiaan ystävyydestä taululle. Ystävänpäivänä vallattiin kolme van-
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hainkotia: Akseli ja Elina-koti, Kyllikinkadun päiväkeskus ja Väinönkadun palvelutalo, joissa oli 

mukana yhteensä 58 vapaaehtoista. 

  

Punaisen Ristin viikolla (7.-13.5.2012) esiteltiin osaston toimintaa ja pyöritettiin onnenpyörää 

Sokoksella ja Tapiolan toimitiloissa.                    

 

Jyväskylän osasto osallistui valtakunnalliselle SOK:n rekkakiertueelle, joka pysähtyi 22.5.2012 

Ahjokadun Prismassa. Tapahtumassa esiteltiin Reddie Kids -toimintaa, opetettiin ohikulkijoille 

varoituskolmion käyttöä ja markkinoitiin järjestön toimintaa. Tapahtumaan osallistui myös Länsi-

Suomen piirin henkilökuntaa.  

 

Helafiilis-tapahtumassa Hippoksella 17.5.2012 esiteltiin Reddie -kerhotoimintaa ja ensiapuvälinei-

tä.  

 

Muita toiminnan esittelytilaisuuksia olivat:  (2.4.) Interlux- ja (16.1.) Zonta järjestöjen kokouk-

sissa,  Ilolla ei ole ikää-tapahtuma Jyväskylän yliopistolla 18.4.2012, Vaajakosken kohinat 

11.8.2012, Aistipäivä ikäihmisille 22.2.2012 Keskusseurakuntatalolla, Vapaaehtoiseksi-messut 

Kansalaistoiminnankeskus Matarassa 28.9.2012, Seniorimessut Kaupunginteatterilla 1.10.2012 ja 

joulukuussa joulukadun avajaisiin teemalla ”erilainen joulu”. 

 

Lasten tapaturmista seurakunnan ekavauva-ryhmille pidettiin opetusta (1 tunti) kuusi kertaa.  

”Turvallisesti kotona senioreille” 2 tunnin koulutuksia järjestettiin kolme kertaa (Mallan kammari, 

Kansalliset seniorit ja Keski-Suomen osuuspankin elohopeakerho). Ensiapuopetusta saivat maa-

hanmuuttajaäidit (3 tuntia) Monimessissä. Päiväkunnan kyläyhdistykselle Rutalahdessa pidettiin 

Hätäensiapukurssi, 8 tuntia. Todistuksen sai yhteensä 10 henkilöä. 

 

2.5 Oma varainhankinta 

 
Jäsenmaksupalautteet ja ensiapuryhmän tulot ovat varainhankinnan pohja. Muu varainhankinta 

muodostui myyjäisten, onnenpyörän, kirpputorin ja koulutuspalkkioiden tuotosta. Onnenpyö-

rä/arpajaisia pidettiin tapahtumien ja toiminnan esittelyiden yhteydessä.  

  

Ystävien Kirppisryhmä on toiminut vuodesta 2004 Keskussairaalantien Kirppiksellä. Ryhmään on 

kuulunut 3-5 vapaaehtoista, yhteyshenkilönä on toiminut Irma Torkkell. Toiminta päättyy 

31.12.2012 tilojen ahtauden vuoksi. 
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3. VAPAAEHTOISPALVELUT 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta  
Ensiapuryhmässä oli jäseniä yhteensä 36 henkilöä.  Ryhmä toimii sekä Vapaaehtoisen pelastus-

palvelun hälytysryhmänä että koulutusryhmänä. 

 

Lisäksi ryhmäläisillä on koulutusta mm. alkusammutuksessa, radiopuhelinviestinnässä, etsinnäs-

sä, nuorisotoiminnassa (esim. VarPu) ja henkisessä tuessa. 

 

Ryhmän kokoontumisia oli 39 kertaa. Ensiapuryhmä kokoontui joka tiistai. Kesäkuun alusta elo-

kuun puoliväliin pidettiin kesätauko. Harjoituksia pidettiin ensiavun ja pelastuspalvelun aiheista. 

 

Tilattuja ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 38. Päivystyksissä autettiin 215 ihmistä. Ensiapuryh-

män 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 järjesti omat päivystykset 

vappuna ja koulujen päättäjäispäivänä.  

 

Tilattujen päivystysten määrä väheni huomattavasti edellisvuodesta (51). Alkuvuodesta päivys-

tyksiä kyllä tilattiin entiseen tahtiin, mutta kaikkia ei saatu hoidettua koska vapaaehtoisia päivys-

täjiä ei ollut. 

 

Osaston päivystyspalveluauton kunnossapidosta on vastannut Jouko Aho. Auto on ollut mukana 

erilaisissa tapahtumissa ja on lisännyt osaston näkyvyyttä. 

 

Jyväskylän osaston hallitus päätti kokouksessaan 11.6.2012 hankkia ensiapuryhmän käyttöön 

kolme Viranomaisradioverkon (Virve) päätelaitetta. Hankinnan tarkoituksena oli mm. parantaa 

ensiapuryhmän viestiyhteyksiä, taata salattu viestiyhteys ja helpottaa viranomaisyhteistyötä. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmän jäseniä oli osaston hälytyslistalla vuodenvaihteessa yhteensä 

20 henkilöä.  Vapepa -johtajien ja – sihteerien nimikkeiden alla oli 7 henkilöä.  Yhteensä hälytys-

listalla on 33 henkilöä. Hälytysryhmän hälytyksiä oli vuonna 2012 yhteensä yksi, joka oli kaksi 

päivää kestänyt kadonnen henkilön etsintä Kanavuoressa. 

 



9 

 

3.2 Nuorisotoiminta  

Norssin turvallisuuspäivässä annettiin opetusta hätäensiavusta ja esiteltiin ensiapukursseja ja 

ensiapulaukun sisältöä. Turvallisuuspäivä oli suunnattu lukiolaisille. Osallistujia oli yhteensä 50 

henkilöä. 

 

Steinerkoulun 9-luokkalaisille pidettiin Punaisen Ristin EA-1 -kurssi. Todistuksen sai 24 oppilasta.  

 

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

siapu- ja kaveritaitoja, sekä tutustutaan Punaisen Ristin periaatteisiin, arvoihin ja toimintaan. 

Jyväskylän osastossa toimi Vaajakummun koulun kerho.  

 

Matarakadulla toimi kevätlukukauden 2012 Reddie Kids – kerho, jossa oli yhteensä viisi kerholais-

ta. Ohjaajana toimi Enni Herttala.  

 

Vuonna 2012 koulutettiin osastoon kolme uutta Reddie Kids -kerhon ohjaajaa.  

 

Vaajakummun koulun Reddie Kids – kerhossa on kevätlukukaudella 2012 ollut yhteensä 16 ker-

holaista iältään 6-11 vuotta. Kevätkausi alkoi 23.1.2012 ja päättyi 2.5.2012. Kerhoiltojen aiheina 

on ollut mm. poliisin vierailu, tajuttomuus, hengitysvaikeudet, ystävänpäivän askartelu, suvaitse-

vaisuus, elvytys, Vapaaehtoinen Pelastuspalvelu, pelastuskoiratoiminta, alkusammutus, uimahal-

likäynti ja myrkytykset.    

 

Syyslukukaudella Vaajakummun koulun Reddie Kids -kerhon toimintaa on osallistunut yhteensä 

20 kerholaista iältään 7-12 vuotta. Kerhon syyslukukausi alkoi 10.9.2012 ja päättyi 10.12.2012. 

Vuosi päättyi pikkujouluretkeen Halssilan hiihtomaahan.  Syyslukukaudella kerhoiltojen aiheena 

on ollut muun muassa rintakipuisen ja diabeetikon ensiapu, kuurous - viittomakielisyys, suuret 

verenvuodot, käynti uimahallissa, tajuttomuus, ensiapurastien suunnittelu ja toteutus toisille ker-

holaisille, jouluaskartelu, nostot ja siirrot sekä hätäilmoituksen tekeminen.  

 

 

3.3 Sosiaalipalvelutoiminta 
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoimintaa ohjattiin myös vuonna 2012 palkatun ystä-

vänvälittäjän toimesta. Järjestöavustaja/ystävänvälittäjä Maija Borénin työsuhde uusittiin kesä-

tauon jälkeen toistaiseksi voimassa olevaksi (20 tuntia/viikko) elokuussa. Osaston toimisto ja sen 
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myötä myös ystävänvälitys muutti huhtikuussa Sammonkadulta Kansalaistoiminnankeskus Mata-

ran tiloihin Tourulaan. Ystävänvälittäjän puhelinpäivystysaika muutettiin aiemmasta nelipäiväises-

tä kolmipäiväiseen, ja nyt se on maanantaista keskiviikkoon klo 9-12.00.  

 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävätoiminnasta ilmoitti olevansa kiinnostu-

nut 56 ihmistä ja lopulta kahdella ystävätoiminnan peruskurssilla (yhteistyössä OK-

opintokeskuksen kanssa) ja yhdessä perehdytysillassa koulutettiin 33 vapaaehtoista. Punaisen 

Ristin Jyväskylän osastossa yhdistettiin vuoden aikana 20 uutta ystäväparia.  

 

Kertaluontoisessa vapaaehtoistoiminnassa luotiin vuoden aikana yhteistyön malli Jyväskylän kau-

pungin Vapaaehtoistoiminnan palveluiden Vaparin kanssa. Mallin nimi on Vapaaehtoinen asioin-

tiapu ja se toimii muilta osin samoin kuin Punaisen Ristin aiemmin välittämä kerta-apu, mutta 

resursseja on jaettu niin, että puhelinpäivystysvuorot jakautuvat Punaisen Ristin ja Vaparin välillä 

tasaisesti. Malli ja ohjeistus vapaaehtoisille toimijoille valmistui marraskuussa, jolloin koulutettiin 

ensimmäiset vapaaehtoiset Vapaaehtoisen asiointiavun puhelinpäivystäjiksi. Mukana oli vain kaksi 

Punaisen Ristin vapaaehtoista ja tällä erää vapaaehtoisten mukaanotto puhelinpäivystystoimin-

taan Punaisen Ristin osaston osalta siirtyy vuoteen 2012.  Kertaluontoisia avustuskeikkoja välitet-

tiin osastossa vuoden aikana 68.  

 

Osasto sai Punaisen Ristin Keskustoimistosta huono-osaisuushankkeeseensa vuonna 2012 avus-

tusta 2179,20€ ja näillä varoin järjestettiin kesäkuun alussa ystävien päiväleiri, johon kutsuttiin 

ystäväpareja. Vaikka osallistujamäärä jäi lopulta melkoisen pieneksi, noin kymmenen henkilöä, 

olivat kokemukset hyviä ja rohkaisevia tulevaisuuden kannalta. Leirin lisäksi vapaaehtoisia on 

kiitetty ja kannustettu ystäväilloissa, joita on järjestetty vuoden aikana yhteensä kymmenen. 

Näistä illoista seitsemässä oli ulkopuolinen vierailija ja aiheina olivat mm. Yleisimmät näön hei-

kentäjät, Ystävätoiminnan ilot ja haasteet, sekä Kotitapaturmien ensiapu. Osallistuminen ystäväil-

toihin on vaihtelevaa, keskimääräisestä 9 vapaaehtoisesta jopa 30 vapaaehtoiseen. Vapaaehtoisia 

pyritään kannustamaan tulevaisuudessa osallistumaan paremmin iltoihin ja iltojen kehittämistä 

pohditaan ystävätoiminnan ohjausryhmässä.       

                                                                                             

Suuri varainhankinnallinen ponnistus vuoden aikana olivat hyväntekeväisyystanssiaiset lokakuus-

sa. Terhi Matikaisen tähdittämät tanssit Kivistön työväentalolla mahdollistuivat kiitettävän vapaa-

ehtoismäärän ansiosta ja lava saatiin täyteen tanssijoita. Lisäksi Punaisen Ristin ystävätoiminta 

on näkynyt mm. Mataran omissa tapahtumissa, Ilolla ei ole ikää -tapahtumassa, Vaajakosken 

kohinoissa, Aistipäivillä, Seniorimessuilla ja Radio Jyväskylän ohjelmassa.  
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Vuoden lopussa rekisterissä oli vapaaehtoisia ystävätoimijoita 190 henkilöä. Nämä henkilöt toimi-

vat ystäväpareina, kertaluontoisessa ystävätoiminnassa, kerhojen ohjaajina ja kerholaisina, sekä 

tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävissä. Ystävärekisteriä on päivitetty työn ohessa passii-

visten vapaaehtoisten osalta.  

 

Kerhotoiminta 

Vaajakosken ystäväryhmä kokoontui vuoden 2012 aikana Salme Kauppisen johdolla 8 kertaa ja 

vapaaehtoisia oli mukana toiminnassa 15.  Kerholaiset järjestivät omien kokoontumisiensa lisäksi 

virkistystilaisuuksia Lakitien ja Harjukodin palvelutalojen asukkaille, esimerkiksi juhannuskarkelot 

ja joululauluilta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 38 henkilöä. 

 

Jyväskylän osaston Varttuneiden kerho on kokoontunut joka kuukauden kolmas perjantai klo 

13.00 joko Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimistossa tai on tehnyt tutustumiskäyntejä mie-

lenkiintoisiin kohteisiin. Kokoontumiskertoja oli 10. Aktiivisia kerholaisia on ollut 25. Kesäkuussa 

tehtiin ”Pohjanmaa tutuksi ”-retki Seinäjoen kautta Vaasaan. Retkeläisiä oli 16.  Varttuneet osal-

listuivat Nälkäpäiväkeräykseen huoltamalla keräysvälineet ja hoitamalla hernekeiton ja leivän-

myyntipistettä torilla.   

 

Runopiiriläiset (10 henkilöä) kokoontuivat kahden viikon välein Malvi Leinin johdolla Matarassa. 

Runopiirissä keskusteltiin ryhmäläisten mukanaan tuomista runoista. 

 

 3.4 Kotimaanapu ja keräystoiminta 

Kotimaan apu 

Osasto oli mukana Hyvä Joulumieli-keräyksessä.  Lahjakortteja jaettiin 97 perheelle. Lahjakortti 

on arvoltaan 70 euroa ja tarkoitettu ruokatavaraostoksiin. Lisäksi osasto sai lahjoituksen Tapiolan 

Jyväskylän toimistosta 1000,00 euroa jolla ostettiin 14 kpl 70 euron Citymarketin lahjakorttia. 

Kortit jaettiin vähävaraisille lapsiperheille. Perheet valittiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin 

sosiaalitoimen kanssa.  

Keräystoiminta     

Jyväskylän osastolla on ollut jatkuvasti keräyslippaita kolmessa Kalpis -karkkikioskissa (Matka-

keskus, Forum, Jyväskeskus). Lippaat tyhjennetään 2-3 kuukauden välein. Kerätyt rahat on tili-

tetty suoraan Katastrofirahastoon sen hetkisten keräysten hyväksi. Hyväjoulumieli -keräykseen 

tilitettiin 671,00 euroa ja Hyväpäivä-keräykseen 763,13 euroa.  
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Operaatio Nälkäpäivä 13 -15.9.2012 toteutettiin perinteisesti.  Campusosaton kanssa yhteinen 

keräyspiste oli Sammonkadulla Punaisen Ristin Keskustoimiston tiloissa. Keräys sisälsi lipaskerä-

yksen lisäksi hernekeiton ja leivän myyntiä Kauppakadun kompassilla ja torilla sekä leivän myyn-

tiä ABC:n ja Vaajalan edessä Vaajakoskella. Keräykseen osallistui 206 vapaaehtoista (mm. opis-

kelijoita ja koululaisryhmiä) Jyväskylän osaston osuus keräystuloksesta oli 16 826,69€.  

4. TALOUS  

 
Ystävätoimintaan saatiin Katastrofirahaston Huono-osaisuushankkeesta huono-

osaisuushankkeeseensa vuonna 2012 avustusta 2179,20 euroa. Hankkeen tavoite on etsiä yh-

teistyössä Kotipalvelun kanssa erityisen yksinäisiä henkilöitä ja saattaa heidät ystäväpalvelun 

piiriin.  

 

Tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa 1449,21 euroa ylijäämää. 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä  

Puhelin 0400 351 677 

jyvaskyla@punainenristi.fi  

 

jyvaskyla.punainenristi.fi 


