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1  Yleiskatsaus vuoden 2019 toimintaan  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste oli vuonna 

2019 ensiaputoiminnan kehittämisessä. 

Ensiapuryhmällä oli yhteensä 20 harjoi-

tusiltaa.  Ensiapuryhmäläisten määrä vaih-

teli 22-35 henkilön välillä. Aktiivisia en-

siapupäivystäjiä on noin 14 henkilöä. En-

siapupäivystyksiä oli yhteensä 54 kappa-

letta ja niissä autettiin 285 ihmistä. 

 

Arja Korisevaja ja pianisti - laulaja Minna 

Lintukangas konsertoivat ystävänpäivän 

aattona 13.2.2019 Jyväskylässä Taulu-

mäen kirkossa. Konsertin tuotto tuli Suo-

men Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

ystävätoimintaan. 

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-

rin vuosikokous järjestettiin 27.4.2019 

Tuurissa Hotelli Onnenkivessä. Piirihallituk-

sen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021 

valittiin Alpo Tanskanen Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osastosta. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuok-

kalan ja Palokan osastojen yhteinen Nälkä-

päivä -keräys (26.-28.9.2019) tuotti yh-

teensä 23 875,81 euroa Suomen Punaisen 

Ristin katastrofirahastoon. 

 

Kuopissa kauppakeskus Hermannin tiloissa 

sijainneesa Savon Ammattiopiston tiloissa 

tapahtui 1.10.2019 kouluhyökkäys, jossa 

yksi kuoli ja 10 loukkaantui. Jyväskylän 

osaston ensiapu- ja ensihuoltoryhmät hä-

lytettiin Kuopioon väkivallanteon jälkihuol-

toon. Autetuja Kuopiossa oli arviolta yh-

teensä 200.  

 

Suomen Punainen Risti järjesti valtakun-

nallisen Pisara -valmiusharjoituksen 

26.10.2019. Yhteensä kahdeksan vapaa-

ehtoista Jyväskylän ja Kuokkalan osas-

toista osallistui harjoitukseen.  Kuokkalan 

osastoskeskukuksessa ja Palokan Pris-

massa järjestetyssä harjotuksessa tavoi-

tettiin yhteensä 327 ihmistä.  

 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 200:lle 

eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä 

Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 

euron arvoisia lahjakortteja osaston alu-

eella joulukuussa. Apua tarvinneet perheet 

etsi Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimi ja 

se myös toimitti lahjakortit perheille.   

 

Vuonna 2019 Jyväskylän osaston nuoret 

vapaaehtoiset olivat aktiivisesti mukana 

kaikessa osaston toiminnassa. Varsinaista 

nuorten ryhmää ei osastossa ole ollut, 

mutta nuoria on aktivoitu mukaan kaikkeen 

toimintaan muilla keinoin. Nuoria on toi-

minutkin kaikissa osaston toimintaryh-

missä vuoden 2019 aikana. 

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 210 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, ystävä-

perheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, 

kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja 

muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lo-

pussa osastossa oli kaikkiaan 99 ystäväpa-

ria. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden 

aikana 32. 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osasto järjesti 

loppukesällä (29.8-1.9.2019) nelipäiväisen 

jäsenmatkan Viroon. Matkalaisia oli 28 ja 

mukana oli väkeä Kuokkalan, Jyväskylän ja 

Laukaan osastoista. 

 

Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston 

sääntömääräinen syyskous 20.11.2019 

päätti yksimielisesti Palokan osaston liittä-

misestä Jyväskylän osastoon. Asian käsit-

tely jatkuu Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston sääntömääräisessä kevätko-

kouksessa maaliskuussa 2020, jonka jäl-

keen Länsi-Suomen piirin hallitus tekee 

asiasta päätöksen.  

 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2019 lopussa oli yhteensä 1 184  henkeä.  

 

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja 

vuonna 2019 olivat mm. ensiapupäivystys-

tuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuolto-

sopimus, jäsenmaksutuotot ja ystävänpäi-

väkonsertin lipputulot. Tilinpäätös vuodelta 

2019 osoittaa  +1048,83 ylijäämää.  
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2  Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton hallitus kokoontui vuonna 2019 yh-

teensä 13 kertaa. 

 

Jyväskylän osaston hallitus teki kokoukses-

saan 9/2019, 13.8.2020 Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston toimintasuunni-

telman 2019 tavoitteiden väliarvioinnin.  

 

Tarja Malinen erosi hallituksen jäsenyy-

destä 31.10.2019 lähettämällään sähkö-

postiviestillä. Hänet oli valittu hallituksen 

jäseneksi osaston sääntömääräisessä 

syyskokouksessa 2018, 13.11.2018 kau-

elle 2019-2020.  

 

Sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 

26.3.2019. Kokoukseen osallistui yhteensä 

16 henkilöjäsentä. Sääntömääräinen syys-

kokous järjestettiin 12.11.2019. Kokouk-

seen osalistui 20 henkilöjäsentä.  

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-

rin vuosikokous järjestettiin 27.4.2019 

Tuurissa Hotelli Onnenkivessä. Piirihallituk-

sen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2021 

valittiin Alpo Tanskanen Jyväskylän osas-

tosta. Ritva Salomaa valittiin kokouksessa 

vuonna 2020 käytäviä henkilövaaleja val-

mistelevaan vaalitoimikunnan jäseneksi.  

 

Suomen Punaisen Ristin Palokan osaston 

sääntömääräinen syyskous 20.11.2019 

päätti yksimielisesti Palokan osaston liittä-

misestä Jyväskylän osastoon. Asian käsit-

tely jatkuu Suomen Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osaston sääntömääräisessä kevätko-

kouksessa maaliskuussa 2020, jonka jäl-

keen Länsi-Suomen piirin hallitus tekee 

asiasta päätöksen.  

 

 

 

Jyväskylän osaston hallitus 2019  
puheenjohtaja   Sari Hovila 
varapuheenjohtaja, kotimaan avun yhteyshenkilö,  

valmiuden yhteyshenkilö    
 

Jouko Aho  

rahastonhoitaja, kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan  

yhteyshenkilö                
 

Noora Aho 

ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja                                                                        Vieno Aho 

Veripalvelun yhteyshenkilö                                                                                 Eeva Hautanen 

keräysjohtaja   Olli Lehtonen 

ensiapupäivystysyhteyshenkilö Tarja Malinen (1 

 Tuija Riikonen 

jäsenmestari   Maarit Ryhänen 

kotoutumisen tuen yhteyshenkilö                                                                         Noora Sirkka 

tiedottaja Marko Tervo 

 Leena Tiainen                                       
(1 Tarja Malinen erosi hallituksen jäsenyydestä 31.10.2019  

 
 

Muut luottamustehtävät 2019  

sihteeri, ystävätoiminnan yhteyshenkilö, toiminnanohjaaja Päivi Polvi 

Toiminnantarkastajat 2019  

toiminnantarkastaja Eija Saario 

varatoiminnantarkastaja Jarkko Suominen 

Toimintaryhmät 2019  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä                    (31.5.2019 asti) 
                                                                     (1.6.2019 alkaen) 

Tarja Malinen 

Birgitta Alakoski 

Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä Vieno Aho 

Kokeneet konkarit -ryhmä Olli Lehtonen 

Monikulttuurisuusryhmä Kirsti Salo 

 Noora Sirkka 

Nuorten ystäväryhmä Sini Leskinen 

 Bella Salonen 

 Veera Ronkainen 
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Omaishoitajien vertaisryhmä Suvi Hokkanen 

Rautpohjan ensiapuryhmä Tapani Koikkalainen 

Runopiiri Daisy Holopainen 

Terveyspiste Ritva Salomaa 

Vaajakosken ystäväkerho Ulla Kyllönen 

Varttuneiden kerho Ritva Salomaa 

 

2.1 Jäsenhankinta ja jäsenten motivointi 
 

Jäsenhankinta 
 
Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri 

käynnisti jäsenhankintakampanjan, jossa 

jokaisesta osaston hankkimasta jäsenestä 

tuli 10,00 euron bonus osastolle. Tämä 

edellytti uuden jäsenen tietojen tallenta-

mista Lyytilinkin kautta. Tämä aktivoi jä-

senhankintaa myös Jyväskylän osastossa. 

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 

2019 lopussa oli yhteensä 1 184  henkeä 

(vuoden 2018 lopussa 1 167 henkeä). 

 

Jäsenmestarina toimi vuonna 2019 Maarit 

Ryhänen.   

 

 

 
KAAVIO 1: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsenmäärän kehitys vuosina 

2005-2019 

 

 
 

Jäsenten motivointi  
 
Jäsenille ei lähetetty vuona 2019 jäsenkir-

jettä osaston taloudellisesta tilanteesta 

johtuen. 

 

Jyväskylän osaston hallitus myönsi ko-

kouksessaan 1/2018, 15.1.2019 aktiivi-

merkit seuraaville Jyväskylän osaston va-

paaehtoisille: Vieno Aho (ensihuoltoryhmä-

toiminta), Olli Lehtonen (keräys- ja ystävä-

toiminta), Kaija Mäkiö (ystävätoiminta), 

Sanna Sinkkonen (keräys- ja ystävätoi-

minta), Tuija Riikonen (hallitus), Jenna 

Rintaluoma (ystävätoiminta) sekä Nita 

Sammalisto (nuoriso- ja ystävätoiminta).   

 

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen pii-

rin hallitus päätti kokouksessaan 1/2019, 
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23.2.2019 myöntää ansiomerkit seuraa-

ville vapaaehtoisille: Mika Leppänen (en-

siapuryhmätoiminta) ja Irma Tolmunen 

(ystävätoiminta). 

 

Tasavallan presidentti  myönsi 15.3.2019 

Suomen Punaisen Ristin hallituksen esityk-

sestä Suomen Punaisen Ristin pronssisen 

ansiomitalin seuraaville vapaaehtoisille: 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton varapuheenjohtaja Jouko Aho ja ystä-

vätoiminnan vapaaehtoinen Kirsti Eklund 

kiitoksena arvokkaasta työstä Punaisen 

Ristin päämäärien hyväksi.   Tasavallan 

presidentti  myönsi myös 15.3.2019 Suo-

men Punaisen Ristin hallituksen esityksestä 

Suomen Punaisen Ristin kultaisen ansiomi-

talin keräys- ja ystävätoiminnan vapaaeh-

toinen Salme Kauppiselle kiitoksena arvok-

kaasta työstä Punaisen Ristin päämäärien 

hyväksi.   

 

 

2.2 Perusperiaatteiden tunnetuksi tekeminen ja tiedotustoiminta 

Sisäinen tiedottaminen 
  
Vapaaehtoisille lähetettiin sähköpostia ja 

kirjeitä. Vapaaehtoisille tarvittaessa myös 

soitettiin puhelimitse. Ensiapuryhmä 

käytti HUPSIS – tietokantaa ensiapu-

päivystäjien rekrytointiin ja ensiapu-

päivystysten organisointiin liittyen. Va-

paaehtoinen pelastuspalvelu käytti omaa 

toiminnanohjausjärjestelmää, OHTOa va-

paaehtoisten hälyttämiseen äkillisissä on-

nettomuustilanteissa. Osaston hallituk-

sella oli pilvipalvelu, jossa hallituksen jä-

senet pystyivät itse valmistelemaan ko-

kouksissa käsiteltäviä asioita ja saamaan 

käyttöönsä valmistuneet pöytäkirjat. Eri 

toimintaryhmillä oli käytössään omia ulko-

puolisilta suljettuja Facebook -sivuja.X 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Internet -sivut 

 

Jyväskylän osasto ylläpiti RedNetissä osoit-

teessa jyvaskyla.punainenristi.fi Internet -

sivuja. Sivuja päivitettiin säännöllisesti. Si-

vuille julkaistiin mm. tapahtumakalente-

rissa tapahtumia, uutisia sekä eri toiminta-

ryhmien ohjelmia. Jokaisella toimintaryh-

mällä oli Internet -sivuilla oma sivu, joita 

päivitettiin tarpeen mukaan.   

 

Oma Punainen Risti -järjestelmä  

 

Oma Punainen Risti -järjestelmän pääkäyt-

täjänä toimi Nita Sammalisto.  Järjestel-

män käyttööottoa jatkettiin yhdessä Länsi-

Suomen piirin kanssa. Jyväskylän osas-

tossa mm. muodostettiin yhtenäinen tapa 

uusien vapaaehtoisten kontaktoimiseen ja 

kontaktoiduksi merkitsemiseen Oma Pu-

nainen Risti -järjestelmässä.

.  

 

Sosiaalinen media 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton Facebook -sivuilla oli 31.12.2019 tyk-

kääjiä yhteensä 743 kun vuosi sitten 
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31.12.2018 tykkääjiä 671 kappaletta. In-

stagram-tilillä oli vuonna 2019 yhteensä 52 

julkaisua ja 471 seuraajaa. Twitter -tilillä  

Twiittejä julkaistiin yhteensä 137 kappa-

letta ja seuraajia oli yhteensä 182.   

 

Jyväskylän osaston nuorten ryhmän jako-

palvelu Instagramissa nimimerkillä 

@sprjklnuoret ollut tili lopetettiin ja liitettiin 

Jyväskylän osaston tiliin. 

 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmällä ja 

monikulttuurisuusryhmällä oli käytössään 

myös omat Facebook -sivut. Ryhmät vas-

tasivat itse sivujensa ylläpidosta.  

 

Jyväskylän osasto toteutti Facebook -mai-

noskampanjan tammi-helmikuussa ystä-

vänpäiväkonsertin markkinoinnissa.  Kam-

panjassa tavoitettiin yhteensä 3 781 ih-

mistä.  

 

Videon teko käynnistyi 

 

Jyväskylän osaston tiedotustiimi kokoontui 

ensimmäisen kerran 14.5.2019 ja aloitti 

Jyväskylän osaston esittelyvideon tekemi-

sen.  Tiedotustiimiin kuului tiedottajan li-

säksi toiminnanohjaaja, keräyspäälliikkö, 

nuoristoiminnan ja kouluyhteistyön yhteys-

henkilö sekä yksi vapaaehtoinen markki-

nointialan ammattilainen. Videon tuotan-

nossa on tarkoitus hyödyntää vuonna 2015 

kuvattua Nälkäpäivän videomateriaalia 

sekä vuonna 2019 valtakunnalliseen ystä-

vänpäiväjuhlaan kuvattua videomateriaa-

lia. Videon teko jatkuu vuonna 2020. 

   

Painotuotteita osaston käyttöön 

 
Laskutuksessa käytetyt kirjekuoret ja viral-

lisissa asiakirjoissa käytetyt viralliset kirje-

paperit loppuivat. Jyväskylän osasto tilasi 

tarjouskilpailussa edullisimman tarjouksen 

tehneeltä Siirtopainolta kirjekuoria C5 ik-

kunalla ja kirjepapereita A4.  

 

 
 

 

 
 

Toiminnan esittelyt eri yleisötapahtumissa 

5.3.2019 
TAULKUKKO 1: Punaisen Ristin toiminnan esittelyt eri tapahtumissa 2019 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla 

osastosta 

Tavoitettuja 

ihmisiä  

yhteensä 

11.2.2019 112-päivän tapahtuma kauppakeskus 

Seppä, Jyväskylä 

2 60 

14.2.2019 Ystävänpäivätapahtuma SPR-Kirppiksellä, 

Karstula 

1 30 

9.3.2019 Potkukelkkailun MM-kisat, Vapepa-toimin-

nan esittelyä, Multia 

1 50 

27.3.2019 Väkkärän hyvinvointikeskuksen Pop up -ta-

pahtuma, Vaajakoski 

1 100 

5.4.2019 Unelmadiscon kaupunginteatterilla Punai-

sen Ristin ystävätoiminnan esittelyä, Jy-

väskylä 

2 60 

15.4.2019 Ystävätoiminnan ja asiointiavun esittelyä 

Sotainvalidien sairaskodilla, Jyväskylä 

1 10 
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25.4.2019 Punaisen Ristin toiminnan esittelyä Vapau-

denkadun hyvinvointikeskuksessa, Jyväs-

kylä 

2 3 

8.5.2019 Henryn päivän tapahtuma kävelykadulla. 

Mukana myös Jyväskylän veripalvelutoi-

misto, Jyväskylä 

12 250 

17.8.2019 Tikkakosken Tohinat toiminnan esittelyä, 

Tikkakoski 

5 50 

31.9.2019 Poliisien päivän tapahtuma Kävelykadulla, 

Jyväskylä 

2 250 

31.9.2019 Kuokkalan basaari, Kuokkala 2 10 

19.9.2019 Gradian “Hoiva-alan ammatilliset perusteet 

ja alan suomea maahanmuuttajille” -

ryhmä tutustui Jyväskylän osastoon, Jy-

väskylä 

1 11 

28.9.2019 Tourujoen yö -tapahtuma. Jyväskylän 

osaston toiminnan esittelyä yleisölle, Tou-

rula 

3 450 

7.11.2019 Turvaa Tenaville-tapahtuma Hipposhal-

lissa, toiminnan esittelyä, Hippos 

2 450 

23.11.2019 Päivä paloasemalla -tapahtuma Keuruun 

palolaitoksella. Vapepa-toiminnan esitte-

lyä, Keuruu 

2 200 

 YHTEENSÄ 39 1111 

 

Jyväskylän osasto mediassa 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli sun-

nuntaina 10.2.2019 tiedottaja Marko Ter-

von lähettämän tiedotteen pohjalta laadittu 

uutinen “Koriseva esiintyy ystävyyden puo-

lesta” . 

 

 
 

13.2.2019 Radio Suomi Jyväskylän aamu-

lähetyksessä haastateltiin toiminnanoh-

jaaja Päivi Polvea ja ystävätoiminnan va-

paaehtoista.   

 

Jyväskylä. Lehti Jyväskyläläisille -leh-

dessä  1/2019, 20.2.2019 julkaistiin uuti-

nen “Rasisminvastainen viikko Gloriassa”. 

Siinä kerrottiin, että “Tammikuussa Glori-

assa kuvattiin SPR:n rasisminvastaisen 

kampanjan musiikkivideota, ja Antti Klee-

molan Kaikki kaikkien puolella julkaistaan 

viikolla 12. Videolla on mukana ryhmä glo-

rialaisia laulamassa pianon ympärillä.”  

 

Palokka-lehti julkaisi Leena Tiaisen kirjoit-

taman jutun Tikkakosken ystävänpäiväti-

laisuudesta 21.2.2019. 

 

 
Karstulassa ilmestyvässä Viisipiikkinen leh-

dessä oli keskiviikkona 20.2.2019 etusi-

vulla Ilkka Salosen kirjoittama valokuvalli-

nen artikkeli “Ystävänpäivänä opeteltiin 

auttamaan”. Artikkelissa haastateltiin Ju-

hana Rönnbergiä ensiapuryhmästä, joka oli 

Karstulassa SPR-Kirppiksellä järjestetyssä 

tapahtumassa kertomassa yleisölle en-

siavusta ja sydäniskurin käytöstä.  
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Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli keski-

viikkona 10.4.2019 uutinen “ Tikkakoski. 

Tikkakoskella aloitetaan ystävätoimintaa”, 

jossa kerrottiin kyläkahvilan toiminnan 

käynnistymisestä Tikkakoskella 

11.4.2019.  

 

 
 

Vaajakosken aluelehti Wesmannissa oli 

10.4.2019 artikkeli “Pop up -tapahtuma 

kiinnosti Väkkärässä.”  Kari Lehtisen kir-

joittamssa artikkelissa kerottiin, että “Maa-

liskuuun viimeisellä viikolla järjestetystä 

Pop up -tapahtumassa jaettin tietoa esi-

merkiksi suun terveydenhoidosta, OIVA -

keskuksen palveluista ja SPR:n toimin-

nasta.” Artikkelissa oli myös kuva, jossa oli 

Ulla Kyllönen esittelmässä Punaisen Ristin 

ystävätoimintaa.  

 

 
Jyväskylän yliopistolehti Jylkkärissä jul-

kaistiin 25.4.2019 päätoimittaja Jukka Ter-

vosen pääkirjoitus “On vain yksi ääripää”, 

jossa kerrattiin eduskuntavaalien tapahtu-

mia. Tervonen otti voimakkaasti kantaa 

Suomen Punaisen Ristin puolesta. “Esimer-

kiksi 3265 ääntä saanut Ano Turtiainen kir-

joitteli onnensa kukkuroilla vastaanotto-

keskusten tuhoamisesta ja ”eliminointiteh-

tävistä”. Tapausta käsiteltäessä on varsin 

armollisesti oletettu, että Turtiainen kir-

joitti irtaimiston ja rakennusten tuhoami-

sesta, mutta eliminointitehtävä kuulostaa 

kyllä ihan muulta. Ano fantasioi myös, että 

seuraavaksi tuhottaisiin ja ”eliminoitaisiin” 

Suomen Punaisen Ristin toimipisteitä. 

Tämä tapahtui vain pari vuotta sen jälkeen, 

kun Isis ampui kuusi Punaisen Ristin työn-

tekijää Afganistanissa. Kaiken maailman 

anot väittävät täällä kivenkovaan, että 

maahanmuuttajia ei pitäisi ottaa, kun hei-

dän joukossaan tulevat Isis ja Taleban. Sa-

malla nämä anot haluavat tehdä juuri sa-

moin kuin terroristit ja ”eliminoida” ja tu-

hota Punaisen Ristin toimipisteitä.” Pää- 

kirjoituksessa vielä myöhemmin jatketaan 

“Sen sijaan on vain yksi puolue, jossa fan-

tasioidaan Punaisen Ristin tuhoamisesta. 
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Vain yksi puolue, jonka ”mestari” toivoi 

blogissaan poliittisten vihollistensa tulevan 

raiskatuiksi ja myös fantasioi homon am-

pumisesta. Yksi puolue, jonka paikallinen 

kansanedustaja halusi, että Ahvenan-

maasta tehdään jonkin sortin keskitysleiri 

somaleille ja sukupuoli- ja seksuaalivä-

hemmistöille. Ei ole kahta ääripäätä. On 

vain yksi radikaali ääripää, joka kohoaa 

17,5 prosentin vahvuudella muun harmaan 

massan keskelle.” 

 

 
Sanomalehti Keskisuomalaisen takasivulla 

oli 1.5.2019 Leena Tiaisen kirjoittama ja 

kuvaama ”Meidät juttu”. “Tikkakosken ky-

läkahvila: Hyvinvointikeskuksen tanssilat-

tia kului”. “Tapio Stenman ja Raija Hämä-

läinen kuluttivat eniten Tikkakosken Hyvin-

vointikeskuksen tanssilattiaa Kyläkahvila 

avajaisissa 11.4. Taustalla Rami ja Nimet-

tömät -yhtye, joka tanssitti ja laulatti 70 

hengen yleisöä. Suomen Punaisen Ristin 

ystävätoiminta sai hyvän alun säännöllisille 

avoimille tilaisuuksille Länsi-Suomen piirin 

ja Ikäinstituutin kokeiluhankkeen avulla. 

Kyläkahvila on avoinna vielä kello 13-15 

torstaisin 9.5. ja 23.5. osoitteessa Mylly-

lammenkatu 6, Tikkakoski. Kyläkahvila 

pyrkii toteuttamaan esitettyjä toiveita. 

Teksti ja kuva: Leena Tiainen.”  

 

 
 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa julkaistiin 

4.5.2019 artikkeli “Tosissaan mutta myös 

pilke silmäkulmassa” Vapaa-aika: Harras-

tejääkiekon suosio kasvaa. K-kauppiaat ot-

tavat mittaa toisistaan turnauksessa Jyväs-

kylässä”. Artikkelissa kerrottiin, että 

“Vaikka pelaajat eivät ole enää parikymp-

pisiä patriklaineita, on turnauksessa väl-

tytty haavereilta. Alkulämmöt otetaan har-

joitusjäällä ja välitöntä ensiapua saa SPR:n 

ammattilaisilta.” Ensiapuryhmä päivysti 3.-

4.5.2019 Killerillä järjestetyssä jääkiekko-

turnauksessa, josta artikkeli oli tehty.  

 

Palokka-lehti 2.5.2019 julkaisi jutun “Tik-

kakosken kyläkahvilan suosio jatkuu”. Sa-

nomalehti Keskisuomalaisen Takasivun 

“Meidän juttu” -sivulla oli sama uutinen 

“Tikkakosken kyläkahvila: Bingoa sekä ur-

heilu- ja huumoripakinoita. Tikkakosken 

kyläkahvilan suosio jatkuu. Toiseen tapaa-

miseen viime torstaina Tikkakosken Hyvin-

vointi- ja kulttuurikeskukseen saapui 36 

kävijää. Tällä kerralla pelasimme bingoa ja 

kuuntelimme Esko Malkamäen (kuvassa) 

urheilu- ja huumoripakinoita. Kyläkahvila 

on Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen 

ystävätoiminnan kehittämishankkeeseen 

liittyvä kokeilu, jonka toteutuksesta vas-

taavat Jyväskylän osaston paikalliset va-

paaehtoiset. Kevään viimeinen kokoontu-

minen on 23.5. kello 13-15, jolloin aiheena 

on Tikkakosken Tohinat. Myös vierailijat 

voivat esittää ohjelmaa. Kyläkahvilan 

osoite on Myllylammenkatu 6. Teksti ja 

kuva: Leena Tiainen”. 
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Palokka-lehti julkaisi 16.5.2019 jutun kol-

mesta tilaisuudesta: “Vappuaattona on pe-

rinteisesti kuultu Taisto Lähteelän hanurin 

soittoa sekä saatu laulaa yhdessä. Nyt saa-

tiin kokea yhteissoitantaa, kun monipuoli-

nen musisoija Irma Maalauni soitti yhdessä 

Taisto Lähteelän kanssa.  

- Kyläkahvila oli avoinna kolmannen ker-

ran. Parille kymmenelle osallistujalle esitel-

tiin Doro-älypuhelimen ominaisuuksia; 

esittelijä Peter Rönnberg sai vastata moniin 

kysymyksiin.  

- Kevätiloa-tapahtumalla on jo vuosien pe-

rinne, sillä aina suositut Satu ja Arto Ran-

tanen ovat esiintyneet jokaisessa tapahtu-

massa. Myös arpajaiset kiinnostavat. “Tik-

kakoskelaiset aktiivisia osallistujia. Näihin 

kolmeen tapahtumaan saapui kaikkiaan 

noin 130 osallistujaa. Naisia on enemmistö, 

mutta miesten osuus on kasvanut noin nel-

jännekseen. Kolme kertaa avoinna ollut ky-

läkahvila on kerännyt Hyvinvointikeskuk-

seen noin 120 henkilöä kävijää, joten il-

meistä on, että toiminnan odotetaan jatku-

van myös syksyllä.”  

- Ystävätoiminnassa ovat mukana Suomen 

Punainen Risti, Jyväskylän vanhuspalvelun 

Tikkakosken yksikkö, Tikkakosken alue-

seurakunta sekä K-S Järkkärit.  

Teksti ja kuvat: Leena Tiainen 

 

Tiedottaja Marko Tervo lähetti 21.9.2019 

paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille 

tiedotteen “Nälkäpäivä käynnistyy Jyväs-

kylässä torstaina - kaikkien apua tarvi-

taan”. Tiedote julkaistiin myös osaston In-

ternet- ja Facebook -sivuilla. Sanomalehti 

Keskisuomalaisessa oli torstaina 26.9.2019 

Takasivulla artikkeli “Kenttäsairaaloiden 

rakentajana jo 15 vuotta. Nälkäpäivä: Li-

paskeräyksellä apua maailman katastrofi-

alueille ja kotimaan onnettomuuksiin.” Ar-

tikkelissa kerrottiin Jyväskyläläisen Punai-

sen Ristin avustustyöntekijän, lääkintävah-

timestari Janne Mäkisalon työstä katastro-

fialueilla.  

 

 
Tässä ja nyt -lehden numerossa 3/2019 

kerrotaan Kohdataan kylillä ja keskustoissa 

-hankkeen kyläkahvilatoiminnan käynnis-

tymisestä Tikkakoskella. Kyläkahvilat ovat 

avoimia kaikille senioreille. Keväällä aloi-

tettiin toiminta kolmella paikkakunnalla: 

Tikkakoskella, Kälviällä ja Alajärvellä. Tik-

kakoskella huhtikuussa pidetyistä avajai-

sista oli julkaistu kuva. Syyskuun vieraili-

jana oli kylähullu Matti Hämäläinen. Kylä-

kahvila on avoinna joka toinen torstai.  
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Radiotoimittaja otti yhteyttä keräyspääl-

likkö Olli Lehtoseen ja pyysi Nenäpäivän 

merkeissä joku lipaskerääjistä tulisi kerto-

maan keräämisestä. Keräystoiminnan va-

paaehtoinen Jukka Nättinen suostui ja oli 

äänessä 6.11.2019 noin klo 16.30 YLE Jy-

väskylän lähetyksessä. 

 

Suur-Jyväskylän lehdessä 20.11.2019 oli 

uutinen “KERÄYS Hyvä Joulumieli starttaa 

torstaina”. “Suomen Punaisen Ristin ja 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä 

Joulumieli -keräys käynnistetään valtakun-

nallisesti torstain 21.11., ja siihen voi osal-

listua lahjoittamalla jouluaattoon asti. 

SPR:n Länsi-Suomen piiri, SPR:n Jyväsky-

län ja Kuokkalan osastot sekä Mannerhei-

min lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri 

ja Jyväskylän yhdistys järjestävät kaikille 

avoimen Hyvä Joulumieli -tapahtuman Jy-

väskylän kävelykadulla perjantaina 22.11. 

kello 11-14. Paikan päällä on tarjolla glögiä 

ja piparkakkuja, jouluisia musiikkiesityksiä 

ja onnenpyörä. Reddie -koira jakaa ystä-

viensä Nallen ja pupun kanssa lapsille ilma-

palloja ja halauksia. Samalla on mahdolli-

suus osallistua Hyvä Joulumieli-keräyk-

seen. Hyvä Joulumieli -kerääjät tunnistaa 

järjestöjen keräysliiveistä. Vuosien varrella 

keräyksellä on tuettu jo lähes 288 500:aa 

perhettä.” 

 

 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli 

23.11.2019 uutinen “Hyvä Joulumieli -ke-

räys taas vauhtiin, lahjoittaa voi jouluaat-

toon asti”. Uutisen kuvassa oli myös Jyväs-

kylän osaston vapaaehtoisia.   

 
  

Jyväskylän seurakunnan lehdessä Henki & 

Elämä 12.12.2019 (numero 20) haastatel-

tiin Sanna Talasjärveä. Siinä hän kertoo 

“Ollessani mukana SPR:n ystäväperhetoi-

minnassa törmäsin vaikeuksiin, joita en-

simmäiset Jyväskylään saapuneet kiin-

tiöpakolaiset kohtasivat uuden kielen opis-

kelussa. Minusta täydellisen kieliopin hal-

linnan sijasta tärkeämpää oli oppia kom-

munikoimaan sujuvasti. Ajatus siivitti mi-

nua kohti opettajan opintoja”. (s.16). 

 

 
 

Keski-Suomen osuuspankki julkaisi Face-

book -sivuillaan jutun 17.12.2019 sarjassa 

“Tehdään hyviä tekoja”. Julkaisussa kerrot-

tiin OP Keski-Suomen työntekijästä, joka 

oli mukana Veturitalleilla 4.12. järjeste-
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tyssä tapahtumassa yhdessä informaatio-

teknologian opiskelijoiden ja osaston va-

paaehtoisten kanssa: 

 
 

Sanomalehti Keskisuomalaisessa oli 

23.12.2019 Eeva Rosenqvistin koko sivun 

kokoinen artikkeli “Joulu kasvattaa ystävän 

kaipuuta. Ystävätoiminta: Jyväskylässä 80 

yksinäistä toivoo SPR:n kautta pitkäai-

kaista henkilökohtaista ystävää”. Artikke-

lissa haastateltiin toiminnanohjaaja Päivi 

Polvea sekä ystävätoiminnan vapaaeh-

toista Kaarina Korpisaarta. 

 

 

Sähköpostiosoite 
  

Tiedottaja Marko Tervo vastasi Jyväskylän 

osaston sähköpostin ylläpitämisestä ja vies-

teihin vastaamisesta. Jyväskylän osaston 

sähköpostiosoitteeseen jyvaskyla@punai-

nenristi.fi tuli vuoden 2019 aikana runsaasti 

sähköposteja mm. ystävätoimintaan, feis-

saukseen, ystävänpäiväkonserttiin, jäse-

nyyden vaihtoon toiseen osastoon, , en-

siapukoulutuksen järjestämiseen, työhake-

muksiin, ensiapupäivystyksiin, kieli- ja työ-

harjoitteluun, ensihuoltoryhmään, tapahtu-

mat- ja koulutusilojen tarjoamiseen, tyel-

vakuuttuksiin, siviilipalveluspaikkaan, Vaa-

jakoskella nuorten kanssa toimivien järjes-

töjen yhteiseen tapaamiseen, painotuot-

teista annetuihin tarjouksiin, vapaaehtois-

toiminnasta luopumiseen, opinnäytetyö-

hön, piirin vuosikokouksen linja-autokulje-

tukseen,  Oma Punainen Risti -järjestel-

mään, EA-kortin voimassaoloon, Henryn 

päivän tapahtumaan, ensiapuryhmän opas-

teisiin, uuteen päivystystelttaan, lapsiper-

heiden auttajakursseihin, vapun nuoriso-

päivystykseen, tiedotustiimin kokoontumi-

siin, keskitetyt influenssarokotusten yhtey-

dessä järestettävien Terve -tapahtumiin, 

Toukofestiin, terveyspisteen ulkoilutapah-

tumaan, ystävätoiminnan esitteeseen,    

omaishoitajien tukitoimintaan liittyvään pa-

lautteeseen, ensiapupäivystyskursseihin, 

Niilo Mäki Instituutin toimintapäivään, Pu-

naisen Ristin merkin käyttöön, päivystys-

korvauksiin, Vaajakosken Sampoharjun 

ryhmäkodin naistenviikon tapahtumaan, 

Kortepohjan koulussa Läksyhelpin käynnis-

tämiseen, Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton Viron matkaan, Neste Ralliin 2019, Jy-

väskylän yliopiston opiskelijoiden Tekoja 

2019 -tapahtuman, suomen kielen opetuk-

seen, monikulttuurisuustoimintaan, lukion 

terveystiedon ensiavun opetukseen, val-

mistuneeseen EASME-selvitykseen, Nenä-

päivä -tapamiseen, kutsuun yhteistyöhön 

Gradia-lukioiden kanssa, siivouspalveluun, 

maahanmuuttajaryhmän vierailuun, lahjoi-

tustavaroihin, Tourujoen yöhön, Nälkäpäivä 

-keräykseen, ensiapukoulutusten myyntiin, 

Jyväskylän Turvaa tenaville-tapahtumaan, 

Schildtin lukio kansalaisjärjestöjen toriin, 

työpaikkavierailuun, kondomiajokorttiin, ul-

komaalaisen asunnottoman pariskunnan 

auttamiseen, ystäväkurssin todistukseen, 

Pisara -valmiusharjoitukseen, EA-ohjeisiin 

julisteina, kouluyhteistyöhön, Suomen Pu-

naisen Ristin Palokan osaston liittymiseen 

Jyväskylän osastoon, kotimaan apuun sekä 
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piparkakkutalon lahjoittamiseen joulun alla 

liittyen.  Sähköpostiviestejä välitettiin tar-

vittaessa eteenpäin mm. jäsenrekisteriin, 

piiriin sekä Suomen Punaisen Ristin Ensiapu 

Oy:lle.   

 

Ensiapuryhmällä, ensihuoltoryhmällä, halli-

tuksella, nuorten ryhmällä, Puistokadun 

päiväkotikoulun LäksyHelppi -kerholla sekä 

ystävätoiminnalla oli käytössään myös 

omat sähköpostiosoitteet, joiden ylläpi-

dosta vastasivat toimintaryhmät itse.  

XXXXXX XXXXXXXXXXX

 

 

Ilmoitukset 
 

Osaston sääntömääräisestä kevätkokouk-

sesta (26.3.2019) julkaistiin maksullinen il-

moitus sanomalehti Keskisuomalaisen SEU-

RAT JA YHDISTYKSET– palstalla 18.3.2019 

ja sääntömääräisestä syyskokouksesta 

(12.11.2019) 4.11.2019 julkaistussa leh-

dessä.  

 

Ystävänpäiväkonsertin (13.2.2019) mainos 

julkaistiin sanomalehti Keskisuomalaisessa 

5.2.2019. Keskisuomalainen sponsoroi mai-

noksen. Keskisuomalainen otti tapahtuman 

Kestotilaajan myös etu+ -tapahtumaksi, 

jolloin kestotilaajat saivat liput puoleen hin-

taan etuviestiä näyttämällä. Keskisuomalai-

nen julkaisi tästä mainoksen lehdessään 

12.2.2019.  

 

Suur-Jyväskylän Lehdessä 25.9.2019 jul-

kaistiin ilmoitus Nälkäpäivä -keräyksen  

(26.-28.9.2019) tapahtumista Jyvässeu-

dulla. Ilmoituksen kulut maksoi Punaisen 

Ristin Länsi-Suomen piiri.  

 

Kokeneet konkarit -ryhmän, Läiverkko Tik-

kakosken, Runopiirin tapaamisista, terveys-

pisteen aukiolopäivistä, nuorten aikuisen 

ystäväryhmän, Iloa ystävyydestä -kahvi-

konserteista, nuorten omaishoitajien ver-

taisryhmän tapaamisista ilmoitettiin Sano-

malehti Keskisuomalaisen "Menot” – pals-

talla. Myös Palokka -lehden tapahtumaka-

lenterissa ilmoitettiin Lähiverkko Tikkakos-

ken sydämellä järjestämistä tapahtumista.  
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2.3 Tapahtumat ja kampanjat   
 
Vuonna 2019 Jyväskylän osasto osallistui 

seuraaviin valtakunnallisiin kampanjoihin:  

- Ystävänpäivä 14.2.2019 

- Punaisen Ristin viikko 6.-12.5.2019 

- Nälkäpäivä –keräys 26.-28.9.2019 

- Nenäpäivä 8.11.2019 

- Hyvä Joulumieli –keräys 22.11 -

24.12.2019  

 

2.4 Oma varainhankinta  
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston 

merkittävin tulonhankintamuoto oli en-

siapuryhmän yleisö- ja urheilutapahtumien 

järjestäjille myymä maksullinen ensiapu-

päivystyspalvelu. 

 

Muita tulonhankintamuotoja olivat Jyväsky-

län kaupungin sosiaalitoimen kanssa sol-

mittu valmiussopimus, jäsenmaksutuotot 

sekä ystävänpäiväkonsertin (13.2.2019) 

lipputulot.  

 

SuomiPOP-festivaalin aikana Hotelli Pavil-

jongin aulassa kerättiin osastomme ystävä-

toiminnan hyväksi wc-maksuja hotellin ul-

kopuolisilta. Keräyksen bruttotuotto oli 

1549,38 euroa ja nettotuotto 1522,57 eu-

roa. Kerääjiä oli yhteensä kuusi. 

 

3  Vapaaehtoispalvelut 
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, 

monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, terveyspiste-, valmius- ja ystävätoiminta. 

 

3.1 Ensiapuryhmätoiminta  
 
Sairaanhoitaja Ritva Salomaa, terveydenhoitaja Elisa Raasakka sekä ensiapuryhmä järjestivät 

koulutusta yleisölle. Jyväskylän osastossa on kaksi toimivaa ensiapuryhmää, Jyväskylän osas-

ton ensiapuryhmä sekä Rautpohjan ensiapuryhmä. 

 

Yleisön koulutus  
 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston jäsen 

sairaanhoitaja Ritva Salomaa ja terveyden-

hoitaja Elisa Raasakka kävivät vuonna 2019 

antamassa ensiapuopetusta  Neulaskodissa 

sekä Palokan alueseurakunnassa.  Ensiapu-

ryhmäläiset  Sharon Garnett ja Juhana 

Rönnberg osallistuivat Tikkakoskella järjes-

tetyn 112-päivän ensiavun opetukseen yh-

dessä Ritva Salomaan kanssa.  Eliisa Raa-

sakka ja Ritva Salomaa käivät vielä  Keltin-

mäen koululla kertomassa ensiavusta  jou-

lukuussa.

TAULKUKKO 2: Yleisön koulutus 2019 

Päivämäärä Koulutus  Paikalla 

osastosta 

Pai-

kalla 

25.3.2019 Lasten tapaturmista. Neulaskoti, Ritva Salomaa  

 

 

1 10 

4.5.209 

 

Ensiavun opetusta Tikkakosken koulun 9.luokka-

laisille 112-päivän tapahtumassa (Ritva Salomaa, 

Sharon Garnett, Juhana Rönnberg) 

  

3 25 

27.5.2019 

 

Lasten tapaturmista. Palokan alueseurakunta, 

Ritva Salomaa 

1 18 

19.9.2019 

 

Lasten tapaturmista. Neulaskoti, Eliisa Raasakka  1 10 
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17.12.2019 

 

Keltinmäen koulu, Kolulaisten tapaturmat. Eliisa 

Raasakka ja Ritva Saloma 

2 60 

 YHTEENSÄ  8 123 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä 

 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton toiminnan pääpainopiste oli vuonna 

2019 ensiaputoiminnan kehittämisessä. Jy-

väskylän osaston ensiapuryhmällä oli 

vuonna 2019 ensiapuryhmällä oli yhteensä 

20 harjoitusiltaa. Lisäksi oli mahdollista 

käydä harjoittelemassa mm. helmi- ja hu-

tikuussa järjestetyillä elvytyksen opettele-

miseen keskittyneillä elvytysklinikoilla, Äh-

tärin ensiapuryhmien harjoituskursilla 

(18.-19.5.2019) ja ensiaauttajien harjoi-

tusiloissa. Ensiapuryhmäläisten määrä 

vaihteli 22-35 henkilön välillä.  

 

Aktiivisia ensiapupäivystäjiä on noin 14 

henkilöä. Ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 

54 kappaletta. Autettuja ensiapupäivysty-

kissä oli yhteensä 285 henkeä. Tapahtumat 

olivat hyvin erilaisia ja henkilömäärät vaih-

telivat 40 osallistujasta 2 500:een. Isot ta-

pahtumapäivystykset jäivät pois vuonna 

2019. Toisaalta kysyntä pienempien tapah-

tumien päivystyksiin kasvoi. Osaltaa tähän 

on vaikuttanut lisätty päivystyspalvelutoi-

minnasta tiedottaminen sähköpostitse suo-

raan tapahtumajärjestäjille. Ensiapuryhmä 

on ollut yhteydessä yhteistyötahoihin ja 

suunnitellut mm. ryhmäiltojen sisältöjä 

sekä kartoittaneet tulevien tapahtumien 

järjestelyitä päivystysten osalta. 

 

Ensiapuryhmä oli mukana erilaisissa kerä-

yksissä (Nälkäpäivä jne.) sekä tapahtu-

missa esittelemässä toimintaamme aina 

mahdollisuuksien mukaan. 

 

Ensiapuryhmälle hankittiin uusi teltta, joita 

voimme käyttää erilaisissa päivystyksissä 

ja tapahtumissa. 

 

Ensiapuryhmä perusti oman veriryhmän 

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun Jy-

väskylän veripalutoimistoon nimellä ”SPR 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä.” En-

siapuryhmä sai verirymän toiminnasta en-

simmäisen kunniakirjan, koska veren-

luovuttajia oli yli 10. 

                       Kuva: Leena Tiainen  
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Ryhmäläisille on työstetty aktiivisuusseu-

rantaa. Tämä on tarkoitus ottaa käyttöön 

vuonna 2020. Seurannalla saamme kartoi-

tettua paremmin ryhmäläisten aktiivisuutta 

mm. ensiapupäivystyksiin, ryhmäiltojen 

osallistumiseen, koulutuksiin ja kursseille 

osallistumisesta. Aktviisuus huomioidaan 

jatkossa esimerkiksi ensiapuryhmäläisten 

kurssi- ja koulutusmaksujen yhteydessä. 

 

Sammonkadun tilojen kellarissa tapatui iso 

vesivahinko, joka johti osan ensiapuryh-

män kaluston likaantumiseen viemärive-

dellä niin, ettei niitä voinut enää käyttää. 

Osa varusteista joudttiin uusimaan.  

 

Uuden päivystyspalveluauton hankintaa ja 

siihen liittyviä rahoituskuvioita on selvi-

tetty, mutta toisaalta asiaa jatketaan edel-

leen vuonna 2020.  

 

 

 

 

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä 
 
Suomen Punaisen Ristin Jyävksylän osas-

ton Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmän 

vahvuus oli yhdeksän henkilöä. Naisia neljä 

ja miehiä viisi. Päivystysoikeus vuonna 

2019 oli yhdeksällä henkilöllä. Ensiauttajia 

ryhmässä oli kolme. 

 

Ensiapuryhmä pieneni jälleen kesäkuussa 

pitkäaikaisen ryhmäläisen Jarmo Väänäsen 

kuoltua. Näin yksi ensiauttaja ja ryhmän 

ilopilleri poistui joukosta. 

 

Ryhmä kokoontuu nykysin kolmen viikon 

välein. Ryhmällä oli harjoituskertoja yh-

teensä 10 kappaletta. Jokunen harjoitusilta 

jäi osalta henkilöistä väliin, kun työn 

luonne vaatii matkustamista, eikä näin ol-

len pystynyt olemaan paikalla. 

 

Lisäksi ryhmä järjesti työnantajan toi-

veesta muutaman sydäniskuri- ja ensiapu-

kertauksen mm. ISS:n väelle ja osallistui 

yhden päivän ajaksi myös työsuojelun tee-

mapäivään, jossa esitteltiin ensiapuryhmän 

toimintaa ja halukkaat pääsivät kokeile-

maan taitojaan mm. elvytyksessä ja tajut-

toman ensiavussa. Keväällä toteuttettiin 

myös Suolahdessa Keitele Museon väelle 

rastityyppinen harjoitus, joissa ensiapu-

ryhmäläiset olivat potilaina ja museon väki 

kertasi ensiaputaitojaan. Rastit toteutettiin 

vanhoissa junissa ja veturitalleilla. 

 

Ensiapuryhmä ei osallistunut vuonna 2019 

yhteenkään hälytystehtävään. 

 

Ensiapupäivystyksiä ryhmällä oli yhteensä 

neljä, joissa autettuja oli yksi henkilö. 
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3.2 Keräystoiminta  
 

 
 

Nälkäpäivä-keräys 26.-28.9.2019 
 

Nälkäpäivä-keräykseen osallistui arviolta 

200 vapaaehtoista. Keräys tuotti Jyväsky-

lässä (mukana Palokan ja Kuokkalan osas-

tot) 23 875,81 euroa (2018-vuonna           

17 245,63 euroa) Suomen Punaisen Ristin 

kastastrofirahastoon. 

 

Myyntituotto on bruttona 3 864,60 euroa ja 

nettona 3 045,60 euroa (2018-vuonna        

3 742,95 euroa). Myynti jakautui niin, että 

torstaina torilla myynti oli bruttona                

1 319,20 euroa sekä perjantaina Palokassa 

1 276,50 euroa, Vaajakoskella 742,90 eu-

roa ja Tikkakoskella 516,00 euroa. 

 

Koulukeräys tuotti 5 143,29 euroa (2018-

vuonna 5 697,69 euroa). 

 

Lipaskeräys tuotti 14 978,42 euroa. Lisäksi 

saatiin iZettle-kortinlukulaitteella tehtyjä 

pankkikorttilahjoituksia 638,00 euroa ja 

MobilePay-lahjoituksia 70,50 euroa. Nämä 

yhteensä tuottivat siis 15 686,92 euroa 

(2018- vuonna 7 804,99 euroa). 

 

Toimintasuunnitelmassa asetetut keräys-

toiminnan mittarit: Yli 100 Nälkäpäivän li-

paskerääjää (toteutui), rahallinen tulos Jy-

väskylässä yli 15 000 euroa (toteutui). En-

simmäisen kerran saimme Punaisen Ristin 

paikalliset feissarit mukaan keräykseen. He 

saivat kauppakeskuksissa ja salibandy-

joukkue Happeen juhlaottelussa pankki-

korttilahjoituksia. Myyntitempauksen tulos 

jäi aikaisempaa huonommaksi sen vuoksi, 

että myyntipaikkana oli Kauppatori. Käve-

lykatu oli kokonaisuudessaan varattu Valon 

Kaupunki -tapahtuman käyttöön. 

 

Nenäpäivä-keräys 8.11.2019 

 

Nenäpäivä-keräykseen osallistui osastos-

tamme 8 vapaaehtoista. Keräys oli yhdek-

sän avustusjärjestön yhteinen tempaus ja 

Jyväskylän vastuujärjestönä oli Ammatti-

liittojen solidaarisuusjärjestö SASK. Osas-

tomme keräystiimi osallistui Nenäpäivän li-

paskeräykseen ja auttoi myyntipaikan pys-

tytyksessä Kävelykadulla (myyntiä hoiti 

Naisten valmiusliitto). Nenäpäivän koko-

naistuotto Jyväskylässä oli 2310,00 euroa, 

josta puuttuu vielä pienehkö Loiskis-kon-

serttikahvilan tuotto. Lipaskeräyksen 

tuotto oli 1 347,79 euroa, josta osastomme 

kerääjien osuus oli 726,51 euroa (edelli-

senä vuonna 754,39 euroa).  
 

Hyvä joulumieli -keräys (22.11.-

24.12.2019) 

 

Hyvä joulumieli -keräys toteutettiin Man-

nerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Pi-

           Kuva: Länsi-Suomen piiri  
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dimme keräyksen avaustempauksen Käve-

lykadulla 22.11. MLL:n kanssa. Keräys-

tuotto oli osastossamme 2 454,04 euroa. 

Osasto jakoi vähävaraisille ja vaikeassa 

elämäntilanteessa oleville lapsiperheille 70 

euron ostokortteja yhteensä 200 kappa-

letta. 

Jyväskylän osaston keräysjohtajana 

vuonna 2019 toimi Olli Lehtonen.  

 

 

 

 

 

KAAVIO 2: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston keräystulokset 2005-2019 
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3.3 Monikulttuurinen toiminta 
 

Punaisen Ristin monikulttuurisessa toimin-

nassa vuoden 2019 aikana on ollut mukana 

yhteensä noin kymmenkunta vapaaeh-

toista; syyskaudella määrä supistui noin 

puoleen. Muutama toiminnassa mukana ol-

leista on käynyt jonkun Suomen Punaisen 

Ristin järjestämän kurssin (ystävätoiminta, 

tulijan tukena ym.). Ennen toimintaan mu-

kaan tuleva vapaaehtoinen on käynyt hen-

kilökohtaisen perehdyttämiskeskustelun 

Salmirannan ohjaajan kanssa, minkä jäl-

keen hän on allekirjoittanut vaitiolo-velvol-

lisuussopimuksen. Ilman edellä mainittuja 

toimenpiteitä henkilö ei ole voinut työsken-

nellä vapaaehtoisena Salmirannan vas-

taanottokeskuksessa.  

 

MOKU-toimintaa on pyöritetty vapaaeh-

toisesti ilman, että sillä olisi ollut virallista 

organisaatiota. Salmirannan vastaanotto-

keskuksessa on järjestetty keväällä ja syk-

syllä yhdestä kahteen MOKU-yhteispalave-

ria, johon on osallistunut vapaaehtoisten li-

säksi ainakin yksi vastaanottokeskuksen 

ohjaaja (yhdyshenkilönä on toiminut oh-

jaaja Jani Ollikainen). Tapaamisiin osallis-

tui puolentusinaa vapaaehtoista. Kevät-

kaudella 2019 Suomen Punaisen Ristin 

Länsi-Suomen piirin monikulttuurisuustoi-

minnan kehittäjä Taija Savolainen osallistui 

tarvittaessa MOKU-tapaamisiin, ja yhteis-

työssä hänen kanssaan järjestettiin myös 

vapaaehtoisille koulutus- ja virkistystoi-

mintaa.  

 

Säännöllistä vapaaehtoistoimintaa 

2019: 

 

Salmirannan naistenkerho torstaisin klo 

18-20 (muutaman kerran klo 21:een asti) 

Kerho kokoontui kevätkaudella 1.1.-16.5. 

yhteensä 18 kertaa. Mukana oli kadesta vii-

teen vapaaehtoista per kokoontumine; pai-

kalla oli kahdesta kuuteen maahanmuutta-

janaista ja yhdestä kolmeen lasta per 

kerta.  

Torstaina 23.5.2019 järjestettiin yhdessä 

RUSKA-eläkeläisyhdistyksen kanssa KE-

VÄTJUHLA, johon osallistui kymmeniä vas-

taanottokeskuksen asukkaita: miehiä, nai-

sia ja lapsia.  

 

Syyskaudella 5.9.-19.12. kerho kokoontui 

15 kertaa. Mukana oli kahdesta viiteen  va-

paaehtoista; neljästä kymmeneen maa-

hanmuuttajanaista ja yhdestä kahdeksaan 

lasta per kerta. Kerho peruttiin kerran, 

12.12.2019, koska vapaaehtoisia ei ollut 

tarpeeksi.  

 

Vuoden 2019 aikana naisten kerhon käyn-

tikertoja oli seuraavasti: vapaaehtoiset 

117; maahanmuuttajanaiset 113 ja lapset 

65 käyntikertaa. Vapaaehtoisten työtun-

teja yht. 234 h. 

 

Naistenkerhossa keskusteltiin ja nautittiin 

teetä; leivottiin (mm. itsenäisyyspäivän 

kakku; joulutorttuja); laitettiin suomalaista 

(mm. jouluateria) tai etnistä ruokaa; om-

meltiin; neulottiin; järjestettiin hemmotte-

luilta; tehtiin jalkahoitoa; askarreltiin ja 

tehtiin koruja ym.  

 

Kerhon ulkopuolella naisten kanssa käytiin 

arkipäivänä ja lauantaina kirpputorilla. Ke-

sätauon aikana naisten luona käytiin muu-

tama kerta, mm. uimassa lähirannassa.  

 

Toimintaa rahoitettiin Suomen Punaisen 

Ristin Jyväskylän osaston myöntämän 100 

euron toiminta-avustuksen turvin. Rahalla 

ostettiin ruokatarvikkeita ja askarteluma-

teriaalia. Vapaaehtoiset toivat myös toi-

mintaa varten mm. kankaita ja lankoja ym.  

 

Jyväskylän osaston kotoutumisen tuen yh-

teyshenkilönä toimi vuonna 2019 Noora 

Sirkka.  
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3.4 Nuorisotoiminta  
 

Vuonna 2019 Suomen Punaisen Ristin Jy-

väskylän osaston nuoret vapaaehtoiset oli-

vat aktiivisesti mukana kaikessa osaston 

toiminnassa. Varsinaista nuorten ryhmää ei 

osastossa ole ollut, mutta nuoria on akti-

voitu mukaan kaikkeen toimintaan muilla 

keinoin. Nuoria on toiminutkin kaikissa 

osaston toimintaryhmissä vuoden 2019 ai-

kana. 

 

Nuoret järjestivät uusien vapaaehtoisten il-

toja nuorille, jotka haluaisivat mukaan va-

paaehtoistoimintaan. Näiden iltojen kautta 

nuoret ovat päässeet mukaan esimerkiksi 

keräystoimintaan ja erilaisiin lyhytkestoi-

siin tapahtumiin, tai löytäneet itselleen 

säännöllisen vapaaehtoistehtävän. Reddie 

Kids -lastenkerhoa pidettiin muutaman 

nuoren voimalla kevään 2019 ajan. Syk-

syllä kerhon toimintaa ei jatkettu, johtuen 

vähäisestä kiinnostuksesta ja alakerran re-

montista. 

 

Vapaaehtoiset nuoret kouluvierailijamme 

vierailivat vuoden aikana viidessä alakou-

lussa (Puistokoulu, Kortepohja, Kristillinen 

koulu, Pupuhuhta ja Keljonkangas) pitä-

mässä Punaiseen Ristiin liittyviä oppitun-

teja 2.-6.-luokkalaisille oppilaille. Yhteensä 

tavoitimme noin 300 oppilasta.  

Osaston nuoret vierailivat myös kahdella 

lukiolla, joissa esiteltiin vapaaehtoistoimin-

taa. Myös yliopisto-opiskelijat olivat mu-

kana osaston vapaaehtoistyössä. Syksyllä 

osallistuimme yliopiston Tekoja2019-kam-

panjaan, jonka kautta kymmenisen opiske-

lijaa oli mukana järjestämässä ulkoilupäi-

vää vanhuksille. Opiskelijaporukka ja vart-

tuneet järjestivät myös pikkujoulut se-

nioreille. 

 

Nuoria on tavoitettu paljon Oma Punainen 

Risti -järjestelmän kautta, jossa noin puo-

let uusista toiminnasta kiinnostuneista on 

ollut nuoria. Heille on suunnattu erikseen 

sähköposteja, joiden avulla toimintaa on 

mainostettu. Osastossa nuoret ovat myös 

panostaneet esimerkiksi Instagramin käyt-

töön viestinnässä, mikä mielletään erityi-

sesti nuorten kanavaksi markkinoida va-

paaehtoistoimintaa. 

 

Kolme osaston nuorta on lisäksi ollut vuo-

den 2019 ajan mukana Länsi-Suomen piirin 

nuorisotoimikunnassa. Toimikunnan kautta 

he ovat vaikuttaneet piirin nuorten toimin-

taan ja osallistuneet valtakunnallisiin ta-

pahtumiin. 

 

Jyväskylän osaston kouluyhteistyön ja 

nuorisotoiminnan yhteyshenkilönä toimi 

Noora Aho. 

3.5 Senioritoiminta   
 
Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osas-

ton varttuneiden kerho on osaston seniori-

toimintaa. Kerhon jäsenet ovat myös aktii-

visesti mukana monissa osaston järjestä-

missä tapahtumissa.  

Kerho on kokoontunut kesä- heinäkuuta lu-

kuun ottamatta kuukausittain. Kokoontu-

mispaikka on toiminut Jyväskylän osaston 

toimitilat (Sammonkatu 4). Kokoontumis-

kertoja oli 10 ja kerholaisia yhteensä 34. 

Kokoontumisten lisäksi käytiin kaksi kertaa 

teatterissa ja kerran Jyväskylän sinfonian 

harjoituskonsertissa, tutustuttiin apuväli-

neisiin Lutakonaukion Respectassa ja vie-

railtiin Teeleidissä. 

Varttuneet osallistuivat perinteisesti Nälkä-

päivä -keräykseen (26.-28.9.2019) tarkas-

tamalla keräysvälineet (lippaiden tarrat 

ym.), hoidettiin hernekeiton ja leivän 

myynti torilla sekä hoidettiin keräyskes-

kuksessa lippaiden jako ja kerääjien 

huolto. 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston järjes-

tämälle (29.8-1.9.2019) jäsenmatkalle Vi-

roon myös osallistutiin.  
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Varttuneiden kerho osallistui myös ystä-

vien kanssa Laukaassa järjestettyyn Satu 

Rantasen kotikonserttiin (4.11.2019). 

Varttuneiden kerhon ohjaajana vuonna 

2019 toimi Ritva Salomaa. 

 
3.6 Terveyspistetoiminta 
 

Vuosi 2019 oli Suomen Punaisen Ristin 

Jyväskylän osaston terveyspisteen toinen 

toimintavuosi ihmisten terveyden 

edistämiseksi. Pisteessä mitattiin 

verenpainetta ja -sokeria sekä annettiin 

keskusteluapua tarvitsijoille. Ilmoitus 

pisteen aukiolosta julkaistiin sanomalehti 

Keskisuomalaisen Menoksi -palstalla. 

 

Vastaanottopäiviä oli Sammonkatu 4:ssä 

yhteensä 19  ja  kerran Katulähetyksen 

Leiväntalossa Sammonkatu 9. 

 

Asiakkaita oli 152,  joista 

verenpainemittauksia tehtiin yhteensä 139 

ja verensokerin mittausia 130.  

 

Vastaanottojen lisäksi Terveyspiste järjesti 

20.5.2019 Ladunmajalla ulkoilutapahtuma, 

luontopolku, jossa osallistujia yhteensä 20. 

5.6.2019 Yleisötapahtuma ”Kysy tuki-ja 

liikuntaenlin sairauksista” vastaajina 

fysiatri  ja fysioterapeutti. Osallistujia oli 

15. 8.10.2019 järjestettiin  ”Vie vanhus 

ulos”-ulkoilutapahtuma Viitakodin asuk-

kaille yhteistyössä yliopiston opiskelijoiden 

kanssa. 

 

Terveyspisteen vapaaehtoisina vuonna 

2019 oli neljä terveyden-/sairaanhoitajaa, 

yksi fysiatri, fysioterapeutti sekä eräopas. 

 

Terveyden edistämisen yhteyshenkilönä 

vuonna 2019 toimi Ritva Salomaa.  

 
 

           Kuva: Marko Tervo  
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3.7 Valmiustoiminta 
 

Valmiustoiminnan tarkoituksena on turvata 

Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja on-

nettomuustilanteissa.  

 

Jyväskylän osaston hallitus hyväksyi ko-

kouksessaan 8/2019, 11.6.2019 Suomen 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston päivite-

tyn valmiussuunnitelman.  

 

Jyväskylän osaston valmiuden yhteyshen-

kilönä toimi vuonna 2019 Jouko Aho.  

 

Hälytystilanteet 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-

pepa) hälytysryhmä. Vapaehtoiset hälytet-

tiin 12 kadonneen henkilön etsintään. Tä-

män lisäksi ensihuoltoryhmä hälytettiin li-

säksi yhteen etsintään muonittamaan etsi-

jöitä. Kahdeksan eri tulipalotilanteen jäl-

keen autetiin kodeistaan evakuoituja. Hei-

näkuussa Jyväskylän kaupungin turvapu-

helinjärjestelmään tulleen toimintahäiriön 

aikana tarkistettiin puhelimitse turvapuhe-

linasiakkaiden kuntoa. Kuopissa kauppa-

keskus Hermmannin tiloissa sijainneesa 

Savon Ammattiopiston tiloissa tapahtui 

1.10.2019 kouluhyökkäys, jossa yksi kuoli 

ja 10 loukkaantui. Jyväskylän osaston en-

siapu- ja ensihuoltoryhmät hälytettiin Kuo-

pioon väkivallanteon jälkihuoltoon. Häly-

tystilanteissa autettuja oli yhteensä 427 

vuonna 2019.  

 

Pisara -valmiusharjoitus 

 

Suomen Punainen Risti järjesti valtakun-

nallisen Pisara -valmiusharjoituksen 

26.10.2019. Yhteensä kahdeksan vapaa-

ehtoista Jyväskylän ja Kuokkalan osas-

toista osallistui harjoitukseen.  Kuokkalan 

osastoskeskukuksessa ja Palokan Pris-

massa järjestetyssä harjotuksessa tavoi-

tettiin yhteensä 327 ihmistä kun heille ker-

rottiin kotivarasta ja vesikriiseihin varautu-

misesta. Koko järjestön eri toimintamuoto-

jen yhteisen harjoituksen haasteeksi muo-

dostui samaan aikaan Länsi-Suomen piirin 

järjestämä Ensiapu 3-kurssi (2.osa) 25.-

27.10.2019, jonne osallistui Jyväskylän 

osaston ensiapuryhmäläisiä kurssilaisina ja 

potilaina.  

 

Ensihuoltoryhmä 

 

Jyväskylän ensihuoltoryhmä kokoontui lä-

hes kuukausittain Sammonkadulla Jyväs-

kylän osaston tiloissa, yleensä kuukauden 

ensimmäisenä torstaina.  

 

Ryhmäiltojen aiheina oli muun muassa 

koulutusta Virve-puhelimien, ensihuolto-

ryhmän kaluston ja PRAT -korttien käyt-

töön sekä kotimaan avun tehtäviin. Lisäksi 

Ensihuoltoryhmä osallistui Pisara 2019 -

valmiusharjoitukseen (26.10.2019) ja tu-

tustui Vaajakosken VPK-naisten toimin-

taan. 

 

Ensihuoltoryhmäläiset ovat osallistuneet 

etsinnöissä muonittamisen lisäksi kotimaan 

avun hälytyksiin ja henkisen tuen hälytys-

tehtävälle Kuopiossa (3-4.10.2019). Ensi-

huoltoryhmäläisiä olivat mukana myös Näl-

käpäivä (26.-28.9.2019) ja Nenäpäivä 

(8.11.2019) -keräyksissä. 

 

Keräysvalmius  

 

Vuonna 2019 ei käynnistynyt äkillisiä val-

takunnallisia tai paikallisia keräyksiä. 

 

Tiedotusvalmius 

 

Jyäskylän osasto tiedotti Kuopiossa 

1.10.2019 tapahtuneen kouluhyökkäyksen 

jälkeen vapaaehtoisten lähtemisestä Jy-

väskylästä Kuopioon. 

 

Myös Pisara -valmiusharjoituksen 

(26.10.2019) etenemisestä raportoitiin re-

aaliajassa eri kanavissa (Facebook, In-

stagram, Twitter).   
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TAULUKKO 3: Hälytystilanteet 2019 (mm. ensiapu-, ensihuolto- ja etsintähälytykset)  

Päivämäärä Hälytystilanne Paikalla 

osastosta 

Autettuja 

yhteensä 

6.1.2019 Kerrostalon huoneistopalo, Kuokkala   3 1 

12.1.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Jyväskylä 1 1 

18.5.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Vaajakoski 2 1 

30.5.2019 Omakotitalon tulipalo, Uurainen 2 5 

27.6.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Oravasaari 4 1 

4.7.2019 Turvapuhelinten toimintahäiriö, asiakkaiden ti-

lan tarkistus puhelimitse, Jyväskylä 

3 200 

12.7.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Keuruu 4 1 

17.7.2019 Rivitalon huoneistopalo, Palokka 4 3 

3.8.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Saarijärvi 3 1 

18.8.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Jämsä 2 1 

10.9.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Keljonkangas 6 1 

15.9.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Korpilahti 2 1 

15.9.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Korpilahti (muo-

nitus) 

4 1 

26.9.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Säynätsalo 3 1 

2.10.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Tikkakoski 4 1 

3-4.10.2019 Kouluhyökkäyksen jälkihoito, Kuopio 5 200 

12.10.2019 Kerrostalohuoneiston tulipalo, Keltinmäki 2 1 

20.10.2019 Huoneistopalo, Jyväskylä 1 1 

3.11.2019 Rivitalon huoneistopalo, Jyväskylä 1 1 

18.11.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Keljonkangas 5 1 

23.11.2019 Huoneistopalo, Nenäinniemi 1 1 

27.11.2019 Kadonneen henkilön etsintä, Laajavuori 3 1 

7.12.2019 Kerrostalohuoneiston tulipalo, Kuokkala 2 1 

 YHTEENSÄ 67 427 
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3.8 Ystävätoiminta 
 

 

 

Suomen Punaisen Ristin Keskustoimisto 

järjesti ystävätoiminnan valtakunnallisen 

60-vuotisjuhlan Jyväskylän paviljongissa 

25.5.2019. Mukana oli paljon myös Jyväs-

kylän osaston vapaaehtoisia. 

 

Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ystävä-

toimintaa ohjattiin myös vuonna 2019 pal-

katun toiminnanohjaajan Päivi Polven toi-

mesta.  

 

Osaston toimisto ja ystävävälitys toimivat 

osaston tiloissa osoitteessa Sammonkatu 

4. Ystävävälittäjän puhelinpäivystysaika oli 

maanantaista keskiviikkoon kello 9-12. 

 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia 

oli noin 210 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset 

henkilöt toimivat ystäväpareina, ystävä-

perheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, 

kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja 

muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lo-

pussa osastossa oli kaikkiaan 84 ystäväpa-

ria. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden 

aikana 32. 

 

Vapaaehtoinen asiointiapu 
Kertaluontoisesti toimivassa vapaaehtoi-

sessa asiointiavussa jatkettiin yhteistyötä 

Jyväskylän kaupungin vapaaehtoistoimin-

nan palveluiden eli Vaparin kanssa. Ystävä-

välittäjä päivysti vapaaehtoisen asioin-

tiavun puhelinta maanantaisin ja tiistaisin 

samaan aikaan ystävävälityksen päivystys-

ajan kanssa.  

 

Vapaaehtoisessa asiointiavussa jatkettiin 

Secapp-mobiilisovelluksen käyttöä, jonka 

kautta asiointiapupyynnöt välittyvät va-

paaehtoisille. Noin puolet vapaaehtoisista 

ovat mukana mobiilisovelluksen käytössä. 

Yhteistyössä Vaparin kanssa järjestettiin 

asiointiavun kevät- ja syystapaaminen.  

Kevät-tapaaminen järjestettiin Piippuran-

nan Klubilla ja syystapaaminen Sairaala 

Novan showroomissa. 

 

Nuorten ystäväryhmä 

Ystävätoiminnan ryhmä Jyväskylään lähiai-

koina muuttaneille nuorille aikuisille jatkoi 

toimintaansa.  

 

           Kuva: Länsi-Suomen piiri 
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Ryhmän toiminnan tarkoituksena on tutus-

tua Jyväskylään ja saada ryhmästä 

uusia ystäviä. Ryhmä on suunnattu Jyväs-

kylään muuttaneille noin 18-31-vuotiaille. 

Ryhmän toimintaan osallistui vuoden ai-

kana noin 10 nuorta aikuista. 

 

Ystäväpiiri 

Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteis-

työssä aloitettu Ystäväpiiri-ryhmä kokoon-

tui edelleen satunnaisesti. Ryhmään kuu-

luu 5 henkilöä.  

 

Runopiiri  

Runopiiri on tarkoitettu runouden ystäville. 

Piirissä luetaan sekä omia että muiden kir-

joittamia tekstejä. Luetun perusteella kes-

kustellaan sekä teksteistä että luetusta ru-

nosta. Runopiiri on kaikille avoin ja ilmoitus 

siitä on Keskisuomalaisessa "Menot” -pals-

talla. Runopiiri kokoontui talvella joka toi-

nen viikko. Kesällä toiminnassa pidettiin 

taukoa. Runopiirin ohjaajana toimi Daisy 

Holopainen. 

 

Ystäväillat 

Ystävätoiminnassa mukana oleville vapaa-

ehtoisille järjestettiin kerran kuussa Ystä-

väiltoja. Vapaaehtoiset toiveesta Ystäväil-

lat ovat vertaistuki-iltoja, joissa ystävätoi-

minnassa vapaaehtoisina toimiville tarjo-

taan mahdollisuutta keskusteluun, mutta 

myös tietoa, joka tukee heidän vapaaehtoi-

sena toimimistaan.  

 

Ystävätoiminnan koulutukset 

Vuoden aikana Punaisen Ristin Jyväskylän 

osaston ystävätoiminnassa järjestettiin 

viisi ystävätoiminnan perus- ja jatkokurs-

sia yhteistyössä Länsi-Suomen piirin 

kanssa. Peruskursseille osallistui kaikkiaan 

44 henkilöä.  

 

Vuoden aikana toiminnanohjaaja haastat-

teli ystävätoiminnan peruskurssien jälkeen 

26 vapaaehtoista, jotka lähtivät mukaan 

osaston ystävätoimintaan.  

 

Päivi Polvi osallistui Valikko-seminaariin 

15.3.2019 Jyväskylässä ja ystävävälittä-

jien koulutuspäivään 5.10.2019 Tuurissa. 

 

Ystävänpäiväkonsertti 

13.2.2019 järjestettiin Ystävänpäiväkon-

sertti Taulumäen kirkossa. Konsertissa oli 

esiintyjinä laulaja Arja Koriseva ja säestäjä 

Minna Lintukangas. Konserttia sponsoroi-

vat Keskisuomalainen, LähiTapiola Keski-

Suomi ja Mehiläinen.  

 

Ystävätoiminnan historiavideon ku-

vaus 

Keskustoimisto kuvasi ystävätoiminnan 

historiavideon 60-vuotisjuhlavuoden kun-

niaksi. Videolla oli mukana Jyväskylän 

osaston ystäväpari ja Varttuneitten kerho. 

 

Yhteistyö teattereiden ja Jyväskylän 

sinfonian kanssa 

Helmikuussa ystävätoiminnan vapaaehtoi-

set kävivät Huoneteatterissa katsomassa 

Kirjopesu-näytelmän. Esitystä oli katso-

massa 30 henkilöä Punaisen Ristin Jyväs-

kylän osastosta.  

 

Marraskuussa olimme seuraamassa Jyväs-

kylän sinfonian avoimia harjoituksia. Mu-

kana oli 20 henkilöä. 

 

Marraskuussa 29 ystävätoiminnan väki 

kävi katsomassa Phantom-musikaalin näy-

telmän kaupunginteatterissa. 

 

Pikkujoulut Veturitalleilla 4.12.2019 

Jyväskylän osasto järjesti yhteistyössä Jy-

väskylän yliopistossa pääaineenaan tieto-

järjestelmätiedettä,  kognitiotiedettä tai 

kyberturvallisuutta opiskelevien opiskeli-

joiden ainejärjestö Dumppi ry:n opiskelijoi-

den kanssa pikkujoulut ikäihmisille Jyväs-

kylän veturitalleilla 4.12.2019. Tilaisuuteen 

oli kutsuttu ystävävälityksen kautta ystä-

vää odottavia, ystäväpareja sekä muita 

ikäihmisiä. Tilaisuuteen osallistui noin 70 

henkilöä. Esiintyjänä oli Rami ja Nimettö-

mät ja lisäksi oli bingo sekä kahvitarjoilu. 

Pikkujoulujen tila, tarjoilut ja bingopalkin-

not saatiin lahjoituksena. 

 

Omaishoidon vertaisryhmä 

Omaishoidon vertaisryhmä alle 50-vuoti-

aille omaishoitajille jatkoi toimintaansa 

myös vuonna 2019. Ryhmä kokoontui ker-

ran kuukaudessa maanantaisin ja ryhmän 
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toimintaan osallistui kuusi omaishoitajaa. 

Ryhmän ohjaajana toimi Suvi Hokkanen. 

 

Muu toiminta  

Joulukuussa järjestettiin yhteinen puuro-

juhla, johon oli kutsuttu kaikki Jyväskylän 

osaston vapaaehtoiset. Puurojuhlaan osal-

listui 41 henkilöä, joista 19 oli ystävätoi-

minnan vapaaehtoisia. 

 

 

 
Kokeneet konkarit -ryhmä  
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto 

Miesten kokeneet konkarit -ryhmä piti vuo-

den aikana 12 ryhmäiltaa. Ryhmän toimin-

taan osallistui säännöllisesti 18 miestä ja 

satunnaisesti viisi. Konkarit olivat aktiivi-

sesti mukana myös osaston muussa toi-

minnassa. 

 

Kokeneet konkarit -ryhmän vetäjänä toimi 

vuonna 2019 Olli Lehtonen.  

 

TAULUKKO 4: Kokeneiden konkareiden kokoontumiset 2019 

Päivämäärä Osallistujia Aihe, alustaja ja paikka 

17.1.2019 13 Georgian matkakertomus, Seppo Salmi (Sammonkatu) 

7.2.2019 14 Keski-Suomen miesten talvisota, Martti Porvali (Sammonkatu) 

24.3.2019 3 Karin parhaat -yhtye, Palokan pelimannitalo 

10.4.2019 5 Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja kodin turvallisuus 

(Ikääntyvien yliopisto, Jyrki Aho)  

24.4.2019 15 Villa Jääskelä, Oravasaari (yrittäjä Pekka Raudasoja) 

8.5.2019 11 Mustankorkean jäteasema (tiedottaja Petra Thorén) 

19.8.2019 12 Houseboat-huvila-alukset (yrittäjä Iouri Nikolsson) ja sataman 

ulkokuntolaitteet 

11.9.2019 8 Korpilahden kirkonkylä (kotiseutuneuvos Markku Lahti) 

,25.9.2019 9 Sovittelutoiminta (sovittelija Erkki Hietala), Sammonkatu 

8.10.2019 3 Ulkoilupäivä, Viitaniemi 

6.11.2019 12 Tarinaa kiinteistönvälityksestä Jyväskylässä (kiinteistönvälittäjä 

Matti Majamäki), Sammonkatu 

20.11.2019 15 Jätevedenpuhdistamo (prosessi-insinööri Sonja Pyykkönen) 

YHTEENSÄ 120  

 

 

Tikkakosken alueen toiminta  
 
Tikkakosken lähiverkkoryhmässä on edus-

tajia Jyväskylän Vanhusneuvostosta, Tik-

kakosken Päiväkeskuksesta, Tikkakosken 

Yhteispalvelusta, Punaisen Ristin Jyväsky-

län osastosta, Tikkakosken Kansallisista 

Senioreista, Tikkakosken alueseurakun-

nasta sekä K-S Järkkäreistä.Tavoitteena on 

ollut toisaalta löytää yksinäisyydestä ja 

alakuloisuudesta kärsiviä ikäihmisiä, estää 

heitä syrjäytymästä ja toisaalta saada toi-

mintakykyisille vapaaehtoisille merkityk-

sellistä toimintaa.  

Tikkakoskella käynnistyi myös vuonna 2019 

”Kohdataaan kylillä ja keskuksissa” ystävä-

toiminnan kehittämishanke. Hankkeen ta-

voitteena on vähentää ikääntyneiden yksi-

näisyyttä, lisätä osallisuutta ja sosiaalista 

hyvinvointia sekä vahvistaa heidän selviyty-
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mis-kykyään arjessa ja arjen häiriötilan-

teissa. Hanke on valtakunnallinen, Punaisen 

Ristin keskustoimiston koordinoima kolme-

vuotinen kehittämishanke. Hanke toteute-

taan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen 

piirien alueella. Lisäksi mallia testataan ja le-

vitetään myöhemmässä vaiheessa myös 

muiden piirien alueelle. 

 

TAULUKKO 5: Tikkakosken alueen toiminta 2019 

Päivämäärä Tapahtuma Paikalla  

osastosta 

Osallistujia 

13.2.2019 Ystävänpäivätapahtuma  4 45 

11.4.2019 Kyläkahvilan avajaiset 6 71 

 

25.4.2019 Kyläkahvila 4 36 

30.4.2019 Vappusimaa ja munkkeja 

Taisto Lähteelä 

4 46  

9.5.2019 Kyläkahvila 

Doro-älypuhelin 

3 21 

10.5.2019  Kevätiloa seurakuntasalissa 

Satu ja Arto Rantanen 

4 66 

23.5.2019 Kyläkahvila 

Bingo 

5 24 

18.6.2019 Juhannustulilla 

Taisto Lähteelä 

7 33 

17.8.2019 Tikkakosken Tohinat 

Defa-esitys, esittelypiste 

6 50 

5.9.2019 Kyläkahvila 

Tietokilpailu 

4 28 

19.9.2019 Kyläkahvila 

Kylähullu Matti Hämäläinen; Elämän-

oten vierailu 

5 30 

3.10.2019 Kyläkahvila 

Bingo 

3 22  

17.10.2019  Kyläkahvila, yhteislaulua Taisto Läh-

teelän johdolla 

7 30  

31.10.2019 Kyläkahvila 

Lautapelipäivä 

5 10  

4.11.2019 Satu ja Arto Rantasen kotikonsertti 2 29 

14.11.2019 Kyläkahvila. Turvallisesti omassa ar-

jessa. Tave Rautiainen 

4 21  

28.11.2019 Kyläkahvila 

Digiopastusta Digisti kylässä -hanke 

4 14 

12.12.2019 Kyläkahvila 

Pikkujoulu 

7 52  

 YHTEENSÄ 84 599 

 

Vaajakosken ystäväkerhon toiminta 2019 

 

Vaajakosken ystäväkerho järjesti virkistystilaisuuksia Vaajakosken alueen vanhusten ja vam-

maisten palvelutaloissa, kerho osallistui myös mm.  Nälkäpäivä -keräykseen (26.-28.9.2019), 

vapaaehtoiset toimivat henkilökohtaisina ystävinä yksinäisille sekä järjestävät kertaluonteista 

apua. Ystäväkerhon toiminnasta vastasi Ulla Kyllönen.  

 

9.1.2019 Väkkärä 

Vuoden 2019 toiminnan suunnittelua. Mu-

kana oli viisi ystävätoiminnan vapaaeh-

toista.  

13.2.2019 Mainikoti 

Hemmotteluilta Mainiokodissa. Mukana oli 

14 asiakasta ja kahdeksan ystävätoimin-

nan vapaaehtoista.  



 

31 

 

 

13.3.2019 Veteraanitalo 

Musiikkiterapiaa (Tiina Mustonen). Mukana 

oli 13 Veteraanitalon asukasta sekä viisi ys-

tävätoiminnan vapaaehtoista.  

 

27.3.2019 Väkkärä 

Pop up-tapahtuma, jossa Ulla Kyllönen oli 

esittelemässä Punaisen Ristin ystävätoi-

mintaa Vaajakoskella. 

 

8.5.2019 Sampoharju 

Yhteislaulutilaisuus Mukana 18 asukasta ja 

kuusi ystävätoiminnan vapaaehtoista.  

27.-28.9.2019 Nälkäpäivä -keräys 

Ystävistä mukana seitsämän ystävätoimi-

nann vapaaehtoista sekä 22 muuta keräys-

toiminnan vapaaehtoista. 

 

9.10.2019  Harjuhovi 

Tuolijumppaa. Mukana kahdeksan asu-

kasta sekä kuusi ystävätoiminnan vapaa-

ehtoista.  

 

13.11.2019 Senioritalo Ilona 

Ystävien pikkujoulut. Alustavaa toiminta-

vuoden 2020 ohjelman suunnittelua. Pai-

kalla yhteensä yhdeksän ystävätoiminan 

vapaaehtoista.  

 

11.12.2019 Harjukoti  

”Pikkujoulut”. Mukana yhdeksän asukasta 

sekä viisi ystävätoiminnan vapaaehtoista. 

 

 

 

4  Talous 
 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilinpäätös vuodelta 2019 osoittaa +1048,83 

euroa ylijäämää (vuoden 2018 lopussa – 10 163,35 euroa alijäämää).  

 

KAAVIO 3: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tilikausien tulokset 2019-2011 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä  

 

jyvaskyla@punainenristi.fi 

jyvaskyla.punainenristi.fi 


