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Johdanto  

 

Suomen Punaisen Ristin tulevan kolmen vuoden 2018-2020 valtakunnallisena teemana on  

”Auttaja lähellä sinua”. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto edustaa Punaista Ristiä Jyväskylässä 

toimimalla Punaisen Ristin periaatteiden, arvojen ja tehtävän mukaisesti.  

• pitämällä sääntöjen mukaiset kokoukset ja valitsemalla nimenkirjoittajat ja osal-

listumalla piirin kokouksiiin ja järjestön yleiskokoukseen   

• huolehtimalla yhdenvertaisista mahdollisuuksista osallistua toimintaan ja edistä-

mällä moninaisuutta 

• noudattamalla hyvän hallinnon periaatteita 

• hankkimalla uusia jäseniä 

• ylläpitämällä tietoja vapaaehtoisistaan 

• ohjaamalla vapaaehtoiset mukaan toimintaan 

• viestimällä toiminnasta jäsenille, vapaaehtoisille ja paikkakuntalaisille. 

 

Osastomme kuuluu Länsi-Suomen piiriin. Punaisen Ristin osastot ovat toiminnan laajuudeen 

mukaan jaettu kolmeen. Osastomme on   

 

MONIMUOTOISEN TOIMINNAN OSASTO, jonka tehtävät ovat: 

• on valmiudessa kotimaan avun antamiseen. 

• osallistuu Nälkäpäivään. 

• vastaa äkillisiin avuntarpeisiin ajantasaisen valmiussuunnitelmansa mukaan. 

• toimii yhteistyössä lähiosastojen kanssa osallistumalla hälytystoimintaan) 

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa useimmilla järjestön tehtäväalueista  

• järjestää säännöllistä vapaaehtoistoimintaa jollakin järjestön tehtäväalueista (en-

siapu, ystävätoiminta, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kotoutumisen tu-

keminen, nuorten toiminta) 

• rekrytoi aktiivisesti uusia vapaaehtoisia eri tehtäviin 

• pitää yllä omaa hälytysryhmää tai osallistuu alueelliseen hälytysryhmään 

• toimii avustustilanteissa yhteistyössä naapuriosastojen kanssa. 

• selvittää ja etsii aktiivisesti paikallisia tarpeita, joihin osasto voi toiminnallaan 

vastata ja vaikuttaa 

• pitää yllä hälytysryhmää, joka kykenee toimimaan äkillisessä tilanteessa viran-

omaisen tukena ensiapuun, ensihuoltoon ja henkiseen tukeen liittyvissä tehtä-

vissä. 

• osallistuu Punaisen Ristin valtakunnallisiin kampanjoihin ja järjestää paikallisia 

tapahtumia. 

• tekee aktiivista varainhankintaa 

• toimii yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston vuoden 2020 toiminnan pääpainopiste on lapset 

ja perheet. Jyväskylän osasto kokeilee aamupuuron tarjoamista kerran viikossa Jyväskylän 

osaston tiloissa vuonna 2020. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston perustamisessa 

tulee vuonna 2020 kuluneeksi 70-vuotta. Suomen Punaisen Ristin yleiskokous järjestetään 

Vaasassa Botnia-hallissa 6.–7.6.2020. Yleiskokouksessa päätetään yhdessä järjestön seuraa-

vasta toimintalinjauksesta vuosille 2021-2023 sekä valitaan järjestön luottamushenkilöt.  

 

Tämä toimintasuunnitelma noudattaa Suomen Punaisen Ristin valtakunnallista toimintasuun-

nitelmaa sekä yleiskokouksen hyväksymää strategiaa ”Toimintalinjaus 2018-2020”. 

 

Auttaja lähellä sinua 2018-2020 

 

 

Suomen Punainen Risti  

Jyväskylän osasto 

hallitus 
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Visiomme: Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maail-

malla 
 

 

Olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava 

ja yhteistyökykyinen järjestö 

Toiminnalliset arvomme ohjaavat vapaaehtoi-

sia ja työntekijöitä toimimaan niin, että saa-

vutamme visiossamme asetetun tavoitteen. 

 

Avoin  

Toimimme lähellä ihmisiä, osana yhteisöä. 

Näkyvä, arkipäivän toimintamme yhdessä ih-

misten kanssa on avointa kaikille ja tarjoaa 

toiminnan mahdollisuuksia kaikille periaattei-

siimme sitoutuville. Järjestön johtaminen on 

avointa ja keskustelevaa. Toimintamme tu-

loksista ja taloudellisesta tilanteesta raportoi-

daan avoimesti. Otamme vastaan jokaisen 

vapaaehtoisen. Näemme vapaaehtoisten, 

luottamushenkilöiden ja työntekijöiden erilai-

suuden voimavarana, jonka avulla tarjoamme 

monimuotoista ja avointa toimintaa. 

 

Palvelualtis 

Asetamme avun ja palvelujen tarvitsijat toi-

minnassa etusijalle. Punaisen Ristin toimin-

taan osallistuvat ja sitä tukevat saavat tarvit-

semaansa tietoa, tukea, valmennusta ja pa-

lautetta vapaaehtoisilta ja toimintaa tukevilta 

työntekijöiltä. Opimme ja kehitymme kuunte-

lemalla apua tarvitsevia ja vapaaehtoisia. 

  

Aikaansaava 

Reagoimme avun tarpeisiin ja käytämme voi-

mavaramme oikein ja tuloksellisesti: keski-

tymme järjestön yhteisten tavoitteiden to-

teuttamiseen.  

 

Yhteistyökykyinen 

Etsimme aktiivisesti kumppaneita. Vas-

taamme parhaiten avun tarvitsijoiden tarpei-

siin, kun teemme yhteistyötä Punaisen Ristin 

sisällä kansainvälisesti ja Suomessa. Toi-

mimme avoimena ja yhteistyökykyisenä 

kumppanina valtakunnallisesti ja paikallisesti 

muiden järjestöjen, viranomaisten, yritysten 

ja oppilaitosten kanssa.  

 

  

Periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme 
Olemme osa ainutlaatuista kansainvälistä liikettä, joka 

on läsnä yhteisöissä, ihmisten keskellä kaikkialla maail-

massa. Kaikki Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liik-

keen kansalliset yhdistykset toimivat samojen peruspe-

riaatteiden mukaisesti, joita myös valtioiden tulee kun-

nioittaa.  
 

Periaatteidemme kunnioittaminen takaa toimintamme 

jatkuvuuden. Ne toimivat ohjeena työntekijöille ja vapaa-

ehtoisille kaikissa tilanteissa. 

 

Inhimillisyys 
Inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kai-

kin tavoin on Punaisen Ristin tärkein tehtävä ja toiminnan 

päämäärä. Sen tavoitteena on suojella elämää, terveyttä 

ja ihmisarvoa. Se edistää ihmisten välistä ymmärrystä, 

ystävyyttä, yhteistyötä ja pysyvää rauhaa. 

 
Tasapuolisuus 

Punainen Risti pyrkii lievittämään ihmisten kärsimyksiä 

pelkästään avun tarpeen, ei kansallisuuden, uskonnon, 

rodun, poliittisten mielipiteiden tai yhteiskunnallisen ase-

man perusteella. Se antaa etusijan niille, jotka ovat suu-

rimmassa hädässä. 
 

Puolueettomuus 

Voidakseen nauttia kaikkien osapuolten luottamusta ja 

auttaa kaikkia uhreja Punainen Risti pidättäytyy kannan-

otoista vihollisuuksien yhteydessä eikä milloinkaan se-
kaannu poliittisiin, aatteellisiin, uskonnollisiin tai kansal-

lisiin ristiriitoihin. 

 

Riippumattomuus 

Punaisen Ristin liike on itsenäinen. Vaikka kansalliset yh-

distykset toimiva humanitaarisissa tehtävissä oman 
maansa hallitusten apuna ja ovat maansa lainsäädännön 

alaisia, niiden tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa 

niin, että ne voivat aina toimia Punaisen Ristin periaattei-

den mukaisesti. 

 

Vapaaehtoisuus 
Punainen risti on vapaaehtoisjärjestö, jonka toiminta on 

kaikin tavoin pyyteetöntä. 

 

Yleismaailmallisuus 

Kansainvälinen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 

liike on yleismaailmallinen. Sen kansalliset yhdistykset 
ovat tasavertaisia ja niillä on yhtäläiset velvollisuudet 

auttaa toinen toisiaan. 

 

Ykseys 

Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Pu-

naisen Puolikuun yhdistys, joka on avoin kaikille maan 
kansalaisille ja ulottaa toimintansa koko maan alueelle. 

 

Järjestön tarkoitus 

• Kaikissa olosuhteissa suojella elämää ja terveyttä 

sekä puolustaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia 

• Edistää kansojen välistä yhteistyötä ja rauhaa 
• Pelastaa ihmishenkiä kotimaassa ja ulkomailla 

• Auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia inhi-

millisten kärsimysten ehkäisemiseksi ja lievittä-

miseksi 

• Tukea ja avustaa maan viranomaisia niin rauhan kuin 

sodan ja aseellisten selkkausten aikana ihmisten hy-
vinvoinnin edistämiseksi  

• Edistää kansalaisten keskuudessa yhteisvastuuta ja 

auttamismieltä 

• Lisätä ymmärrystä Punaisen Ristin työtä ja yleisinhi-

millisiä pyrkimyksiä kohtaan  

• Vahvistaa järjestön valmiutta ja toimintaedellytyk-

siä. 
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Päätavoite 1: Tehokas auttaminen meillä ja maailmalla 
 

1.1 Auttaminen äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä perustuu arjen 
toimintaan, jatkuvaan läsnäoloon ja valmiuden ylläpitoon ja varautumi-

seen 
Haluamme, että meillä on tehokas valmius vastata nopeasti onnettomuuksiin, kriiseihin ja 

katastrofeihin kotimaassa ja maailmalla.  

 

Valmiussuunnittelu 

Auttamisvalmiutemme rakentuu osaston kaikkien toimintamuotojen ja niissä toimivien va-

paaehtoisten toiminnalle. Pidämme valmiussuunnitelmamme ajan tasalla ja teemme yhteis-

työtä muiden osastojen kanssa. Ajantasainen keräyssuunnitelma on tärkeä osa valmius-

suunnittelua. Harjoittelemme vähintään kerran vuodessa ensiapu- ja ensihuoltoryhmien yh-

teistoimintaa ja pidämme näin yllä auttamisvalmiuttamme. 

 

1.2 Toimimme onnettomuuksissa ja kriiseissä suunnitelmallisesti ja nope-
asti koko järjestön voimavarojen avulla  
Haluamme, että katastrofien, kriisien ja äkillisten onnettomuuksien aiheuttamat kuolemat, 

menetykset ja vahingot vähentyvät.  

 

Hälytystoiminta 

Olemme yhteistyössä muiden osastojen kanssa varautuneet auttamaan äkillisissä onnetto-

muustilanteissa voimavarojemme mukaan.  Äkillisissä onnettomuuksissa ja kriiseissä tarjo-

amme ensiapua, ensihuoltoa, henkistä tukea ja kotimaan apua. 

  

Osastomme ylläpitää alueen tarpeita vastaavaa hälytysryhmiä. Lisäämme hälytysvalmiu-

dessa olevien osaavien vapaaehtoisten määrää. Varmistamme, että vapaaehtoisten hälytys-

ryhmien osaaminen on laadukasta. Seuraamme, että tehtävät ovat sopivia vapaaehtoisille 

ja että vapaaehtoiset saavat tehtävien edellyttämän tuen ja niiden jälkeen riittävästi tukea 

jaksamiseen. 

 

Hälytysryhmä ja vapaaehtoiset toimivat myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta häly-

tystehtävissä. Aktivoimme erityisesti kokeneita toimijoita hälytystoiminnan ja ensiapu-

päivystysten valmiuteen. Lisäksi rekrytoimme uusia  uusia ja erityisesti nuoria keräystoi-

minnan valmiuteen.  

 

Valmiustoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Valmiustoiminnan esittelijöinä 

osaston hallituksessa toimivat valmiuden yhteyshenkilö, ensiapuryhmän ryhmänjohtaja, ke-

räyspäällikkö, kotimaan avun yhtyshenkilö sekä tiedottaja.  

 

Mittarit: Valmiustoiminnassa vuonna 2020 

 

• Osallistumme hälytystilanteisiin osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua 

 

• Järjestämme ensihuoltoa Jyväskylän kaupungin alueella tapahtuvissa onnet-

tomuustilanteissa Jyväskylän kaupungin kanssa solmitun vamiussopimuksen 

mukaisesti 

 

• Käynnistämme tarvittaessa nopeasti hätäapukeräyksen, jos kotimaassa tai 

ulkomailla syntyy suuri avun tarve ja tulee tarve käynnistää hätäapukeräys  
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Ensiapuryhmätoiminta 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastolla on kaksi (2) toimivaa ensiapuryhmää, Jyväs-

kylän osaston ensiapuryhmä sekä Rautpohjan ensiapuryhmä. 

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä  

Jyväskylän osaston ensiapuryhmä, jonka osana toimii Vapaaehtoisen pelastuspalvelun häly-

tysryhmä. Ensiapukoulutuksen pääpaino on ensiaputaitojen ylläpidossa ja kohottamisessa. 

Ryhmän ensiapukouluttajat, koulutusvastaava ja ryhmänjohtaja huolehtivat tarpeellisesta 

koulutuksesta ja vastaavat harjoitusten suunnittelusta yhdessä koko ensiapuryhmän 

kanssa.  

Vuoden 2020 aikana osasto tukee rahallisesti ryhmäläisten kouluttautumista huomioiden 

ryhmän rahatilanteen sekä ryhmäläisen aktiivisuuden. Koulutusta on suunnitteilla seuraa-

vasti:  

• Osasto tukee aktiivisten ryhmäläisten osallistumista Punainen Risti Ensiapu Oy:n jär-

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

tannushintaan ensiavun perus- ja jatkokursseja vapaaehtoisilleen 
• Lähetetään osallistuja valtakunnalliselle Suomen Punaisen Ristin ryhmänjohtajakurs-

sille. Tuetaan ryhmänjohtajakurssin käydeiden osallistumista Lappajärvellä 7.-

9.8.2020 järjestettäville valtakunnallisille kiltapäiville  
• Päivystyspalvelukurssi maksetaan ryhmän toimintaan sitoutuneille jäsenille  
• Henkisen tuen koulutusta järjestetään tarpeen mukaan yhdessä piirin kanssa  
• Muuta koulutusta (alkusammutus, järjestötuntemus, radiopuhelin, etsintä sekä ensi- 

auttajakoulutusta) järjestetään tarvittaessa  
• Ensiapuryhmäläisiä kannustetaan osallistumaan myös piirin järjestämille ensiapuryh-

mien harjoitusleireille 
• Kouluttautumista järjestetään huomioiden  

Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai osaston tiloissa, osoitteessa Sammonkatu 4. Ryhmäil-

tojen sisällöt ovat nähtävissä Hupsis-tietokannassa, jonka kautta niihin myös ilmoittaudu-

taan. Sisältöjä koskevista poikkeuksista tiedotetaan sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä-

läisille lähetetään tiedotuskirje ajankohtaisista asioista ryhmäiltaa edeltävänä viikonloppuna. 

Kokoontumisissa pidetään taukoa kesäkuun alusta elokuun alkuun ja vuodenvaihteen ai-

kaan.   

Ensiapuryhmän sisällä toimii johtoryhmä, jonka jäsenillä on vastuutehtävät. Johtoryhmään 

kuuluu ryhmänjohtaja, varajohtaja, päivystyskoordinaattori, koulutusvastaava, varasto- ja 

lääkevastaava, autovastaava sekä ryhmän oma tiedottaja (viikkokirjeet), joka toimii myös 

uusien ryhmäläisten mentorina.  

Ensiapuryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä -keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punainen 

Ristin keräyksiin ja tapahtumiin.   

Vuoden 2020 aikana ensiapuryhmässä innostetaan nykyisiä ja uusia päivystäjiä osallistu-

maan aktiivisesti ryhmätoimintaan, ensiapupäivystyksiin sekä valmiustoimintaan. Ryhmäläi-

set rekrytoivat aktiivisesti uusia jäseniä osastoon sekä ensiapuryhmään. Vuoden 2020 ta-

voitteena on myös kannustaa mukaan lapsia ja perheitä eri toimintamuotoihin. 

Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja viranomaisten pyynnöstä etsin-

töihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan toimintaan. Jyväskylän 

kaupungin kanssa vuonna 2017 uudistetun yhteistyösopimuksen mukaan ensiapuryhmä an-

taa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensihuoltotehtävissä.  

Ensiapuryhmä on varautunut vuoden 2020 talousarviossa ylläpitämään ensiapu- ja valmius- 

toiminnan koulutusta ja kalustoa. Ensiapuryhmän laite- ja kalustoinvestointien tavoitteena 
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vuonna 2020 kuuluu uuden pelastuspalveluauton hankinta. Hankintaan liittyen kartoitetaan 

myös ulkopuolista lisärahoitusta (ns. sponsorit), joka mahdollistaisi hankinnan ja laadukkaan 

auton. 

Ensiapuryhmä raportoi hallitukselle toiminnastaan. Ensiapuryhmätoiminnan esittelijänä hal-

litukselle toimii ensiapuryhmän ryhmänjohtaja tai ryhmänvarajohtaja.  

Mittarit:   Ensiapuryhmän tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• saada 15 uutta ensiapuryhmäläistä ja motivoida sekä kannustaa jo ryhmässä 

mukana olevia jatkamaan  
• kannustaa mukaan lapsia ja perheitä Punaisen Ristin eri toimintamuotoihin 
• järjestää 20 harjoitusiltaa, joissa on paikalla keskimäärin 15 henkeä per ko-

koontuminen. Vuoden iltoihin kootaan monipuolista sisältöä, huomioiden laa-

tuvaatimuksissa määritellyt vaatimukset 
• ensiapu 1- ja 2-kursseilla koulutetaan 20 henkeä ja päivystyspalvelukurssilla 

10 henkeä 
• hälytysryhmä auttaa viranomaisia osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua esi-

merkiksi kadonneen henkilön etsinnöissä 
. 

Rautpohjan ensiapuryhmä 

 

Rautpohjan tehtaiden ensiapuryhmä toimii teollisuuden ensiapuryhmänä Suomen Punaisen 

Ristin ohjeistuksella. Ensiapuryhmä toimii pääasiassa tehdasalueella ja tekee työnantajan 

ryhmälle osoittamia toimintoja. 

Ensihuoltotoiminta 

Ensihuoltoryhmä harjoittelee ensihuollossa tarvittavia tietoja taitoja yhdessä eri viranomais-

ten, lähialueen Punaisen Ristin osastojen ja Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestö-

jen kanssa. 

Ryhmä kokoontuu yleensä joka kuukauden ensimmäinen torstai osaston tiloissa. Ryhmäil-

toja koskevista poikkeuksista ilmoitetaan sähköpostilla ja ryhmäilloissa. Ryhmä pitää ko-

koontumisessa taukoa kesäkuusta elokuuhun. 

Ensihuoltoryhmä järjestää muonituksia tarvittaessa erilaisiin tilaisuuksiin mahdollisuuksien 

mukaan. Ryhmä ottaa osaa Nälkäpäivä-keräykseen sekä tarpeen mukaan muihin Punaisen 

Ristin keräyksiin. Ensihuoltoryhmä huolehtii myös Hyvä Joulumieli -keräyksestä saatujen 

lahjakorttien jaosta yhteistyössä Kotimaan avun yhdyshenkilön ja Jyväskylän kaupungin so-

siaalitoimen kanssa. 

Jyväskylän kaupungin kanssa vuonna 2004 solmitun ja vuonna 2015 uudistetun yhteistyö-

sopimuksen mukaan ensihuoltoryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja 

ensihuoltotehtävissä. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja viran-

omaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun viranomaisia tukevaan 

toimintaan. Etsinnöissä ensihuoltoryhmän vastuulla on pääosin muonitustehtävät. Tulipaloti-

lanteissa ensihuoltoryhmä tukee kotimaan avun yhdyshenkilön toimintaa auttaen tulipalojen 

uhreja antaen aineellista sekä käytännön apua että henkistä tukea. Tarvittaessa tuemme 

myös muita lähialueemme osastoja kotimaan avun tehtävissä. 

Ensihuoltoryhmä raportoi toiminnastaan hallitukselle. Esittelijöinä toimivat pääosin valmiu-

den ja kotimaan avun yhdyshenkilöt sekä ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja 

Mittarit:   Ensiuoltoryhmän tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• että ensihuoltoryhmä antaa tarvittavaa apua kansalaisten evakuointi- ja ensi-

huoltotehtävissä. Hälytysryhmä osallistuu Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun ja 

viranomaisten pyynnöstä etsintöihin, suuronnettomuuksiin sekä muuhun vi-

ranomaisia tukevaan toimintaan 
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• ensihuollon muonitus yms. toimintaan kaksi uutta vapaaehtoista 

• kotimaan avun toimintaan kaksi uutta vapaaehtoista. 

• järjestää ryhmäiltoja vähintään kuusi kertaa vuodessa 

 

1.3 Olemme kriisien jälkeen tukemassa, jälleenrakentamassa ja vahvista-
massa yhteisöjä tulevan varalle 
Haluamme, että ihmiset ja yhteisöt selviytyvät ja toipuvat entistä nopeammin ja paremmin 

katastrofeista ja kriiseistä.  

 

Avun tarve jatkuu vakavan kriisin jälkeen usein pitkään. Henkisen tuen tarjoaminen onnet-

tomuuden jälkeen on keskeinen onnettomuuden jälkeen tarjottava apu. Osastomme toimiii 

tarvittaessa yhteistyössä paikallisten ihmisten, viranomaisten, järjestöjen, seurakuntien ja 

muiden toimijoiden kanssa.  Tuemme vapaaehtoisiamme toimimaan onnettomuudesta tai 

kriisistä toipumisen tukena kouluttamalla avainhenkilöitä. 

 

Henkisen tuen toiminta  

 

Ensiapu- ja ensihuoltoryhmätoiminnan sekä ystävätoiminnan vapaaehtoisia on kouluettu 

henkisen tuen antamiseen äkillisten onnettomuus- ja kriistilanteiden jälkeen Jyväskylässä. 

Yhteistyötä tehdän mm. Keski-Suomen keskussairaalan henkisen tuen, kriisikeskus Mobilen, 

Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä sekä Suomen Punaisen Ristin psykologien valmius-

ryhmän  kanssa.    

 

Mittarit:   Henkisen tuen tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• tarjota henkistä tukea äkillisiin onnettomuustilanteisiin  joutuneille, joita esi-

merkiksi ensihuoltoryhmä kohtaa hälytystilanteissaan 
• tehdä yhteistyötä tehdän mm. Keski-Suomen keskussairaalan henkisen tuen, 

kriisikeskus Mobilen sekä Kirkon henkisen huollon valmiusryhmä sekä Suo-

men Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän sekä kanssa     

 

Päätavoite 2: Vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoin-
nin ja turvallisen elämän vahvistaminen 
 

2.1 Vahvistamme arjen turvallisuutta sekä erilaisuutta kunnioittavia yhtei-
söjä 
Haluamme, että ihmisten aktiivisuus lähiyhteisössä kasvaa ja tunne omaan lähiyhteisöön 

kuulumisesta ja vaikuttamisesta voimistuu. Haluamme, että ihmisten valmius ja rohkeus 

auttaa lisääntyy. Haluamme, että tapaturmien ja onnettomuuksien riskit vähenevät sekä ih-

misten ja yhteisöjen kyky selviytyä myös yllättävistä tilanteista paranee.  

 

Olemme läsnä lähiyhteisöissä osana ihmisten arkea. Rohkaisemme ihmisiä toimimaan aktii-

visesti oman lähipiirinsä hyvinvoinnin edistämiseksi. Punainen Risti kannustaa ihmisiä huo-

lehtimaan toimintakyvystään, kotiympäristönsä turvallisuudesta sekä vaikuttamaan itse 

koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn. 

 

Esteettömyys 

Yhdenvertaisen osallistumismahdollisuuden varmistaminen edellyttää, että toimintamme on 

kaikkien saatavilla ja toimitilat ovat esteettömät. Pyrimme toiminnassamme esteettömyy-

teen ja huomioimme tämän toimintamme suunnittelussa.  

 

Ensiapukoulutus  

Järjestämme Suomen Punaisen Ristin Ensiapu 1- ja Ensiapu 2-kursseja yleisölle yhteis-

työssä Opintokeskus Siviksen kanssa.   

  

Nuoret vapaaehtoisina 

 

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste on vuonna 2020 lap-

set ja perheet. 
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Lähtökohtana on, että nuoret (alle 29v) toimivat kaikessa osaston vapaaehtoistoiminnassa 

omien kykyjensä mukaan. Osasto on avoin vastaanottamaan uusia nuoria vapaaehtoisia, ja 

tarjoamaan heille myös lyhytkestoista vapaaehtoistoimintaa.  

 

Jyväskylän osasto kokeilee vuonna 2020 kaikille avointa aamupalatoimintaa Jyväskylän 

osaston tiloissa (Sammonkatu 4).  

 

Vuonna 2020 panostamme siihen, että saisimme aktivoitua nuorista “vapaaehtoisreservin”, 

joka voisi osallistua erilaisiin tempauksiin ja tapahtumiin osaston vuosikalenterin mukaan, 

ja miettiä sekä toteuttaa heitä kiinnostavaa vapaaehtoistoimintaa. Osa nuorista voi olla ak-

tiivinen osa jotakin osaston toimintaryhmää, mutta myös silloin tällöin osallistuminen mah-

dollistetaan. Järjestämme myös erityisesti nuorille suunnattuja “uusien iltoja”, jonne voi 

tulla kuulemaan osaston vapaaehtoistyöstä. 

 

Nuoret osallistuvat maaliskuussa 2020 valtakunnalliseen nuorten yleiskokoukseen. 

 

Kouluyhteistyö 

Jatkamme vuonna 2020 yhteistyötä lähialueiden oppilaitosten kanssa. Teemme vierailuja 

eri asteisiin oppilaitoksiin, ja toteutamme oppitunteja heidän toiveidensa mukaisesti. Mikäli 

kouluilta ei tulisi vierailupyyntöjä kuten tähän asti, olemme yhteydessä heihin aktiivisesti. 

Tiedotamme vapaaehtoistoiminnasta ja tapahtumista erityisesti ammattikorkeakoulun ja 

yliopiston, myös lukioiden, opiskelijoille. 

 

Mittarit:   Nuorisotoiminnan tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• nuoria on mukana ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-,  

terveyspiste-,  tiedotus-, valmius-  ja ystävätoiminnassa 

• kokeillaan kaikille avointa kerranv viikossa tapahtuvaa aamupalapuurotoi-

mintaa osana vuoden 2020 päätavoitettaa ”lapset ja perheet”. Jos aamupuu-

rot saavat hyvän vastaanoton, vakiinnutetaan se Jyväskylän osaston toimin-

tamuodoksi 

• toteutuneiden koluvierailuiden ja niissä tavoitettujen nuorten määrä pysyy 

ainakin vuoden 2019 tasolla 

 

Ensiapupäivystys  

Ensiapuryhmä tuottaa laadukasta ensiapupäivystyspalvelua eri tilaajille mahdollisuuksien 

mukaan. Ensiapupäivystysten järjestämiseen pyydetään tarvittaessa tukea muilta lähialu-

een ensiapuryhmiltä.  

Mittarit:   Ensiapuryhmän ensiapupäivystystoiminnan tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• tarjota laadukasta ensiapupäivystystä 30:een eri yleisö- tai urheilutapahtu-

maan 
• uusien yhteistyöverkostojen luominen ja yhteyksien ylläpito nykyisiin tapah-

tumatuottajiin ja järjestäjiin 
• yhteistyön suunnittelu muiden päivystyspalveluita tuottavien toimijoiden 

kanssa 
 

 

2.2 Edistämme hyvinvointia ja terveyttä 

 
Haluamme, että ihmisten taidot huolehtia omasta sekä läheisten terveydestä ja hyvinvoin-

nista paranevat. Haluamme kaventaa terveyseroja.  

 

Terveyden edistäminen on Punaisen Ristin painopiste maailmanlaajuisesti. Työmme keskit-

tyy ennaltaehkäisyyn.  
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Terveyspiste  

 

Terveyspistetoiminnan päätehtävä on tarjota kansalaisille helposti tavoitettavia palveluita 

terveyden edistämiseksi kuten painon, verenpaineen ja verensokeriarvon mittauksia sekä 

keskusteluapua elämän vaikeissa tilanteissa oleville henkilöille. 

 

Vuonna 2020 toiminta jatkuu entiseen malliin. Vastaanotto Sammonkatu  4:ssä on joka toinen 

viikko kahden tunnin ajan ja Jyväskylän Katulähetyksen Leiväntalossa  Sammonkatu 3:ssa 1-

2 kertaa kuukaudessa. Poikkeuksia tulee juhlapyhien aikoihin. Aukiolosta ilmoitetaan 

Keskisuomalaisen Menoksi-palstalla. Kesällä terveyspiste on kaksi kuukautta suljettu. 

 

Vastaanottojen lisäksi järjestetään kevät-ja syyskaudella kaksi ohjattua 

liikunta/ulkoilutapahtumaa joihin rahoitusta anotaan Keskustoimiston Hyväpäivä- 

keräysvaroista. Ulkoilutapahtumien lisäksi järjestetään 1-2  teemapäivää jossa ”kysy 

asiantuntijalta”-osio. 

 

Toiminnan esittelyissä houkutellaa uusia vapaaehtoisia mukaan Terveyspisteen toimintaan. 

 

Terveyspistetoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston 

hallituksessa  terveystoiminnan yhteyshenkilö.  

 

Mittarit:   Terveyspisteet tavoitteena vuonna 2020 on: 
  

• vapaaehtoisten lukumäärä kasvaa vuonna 2020 yhteensä viidellä hengellä 

• vapaaehtoiset osallistuvat keskustoimiston järjestämiin koulutuksiin 

• asiakaskäyntien lukumäärän kasvu jatkuu  

• yhteistyö ruokapankin kanssa jatkuu 

2.3 Lievitämme yksinäisyyttä ja vahvistamme sosiaalista hyvinvointia Halu-

amme, että yksinäisyys vähenee ja lievittyy Suomessa.  

Ystävätoiminta  

Monipuolisella ystävätoiminnalla vähennämme yksinäisyyttä eri ihmisryhmissä. Vapaaehtoiset 

kohtaavat yksinäisiä ihmisiä monimuotoisessa ystävätoiminnassa toimimalla asiointiapuna ja vie-

railemalla ystäväasiakkaan kotona. Ystävätoimintamme on kertaluonteista apua, säännöllisiä ta-

paamisia ystäväasiakkaan kanssa tai ryhmämuotoista toimintaa.  

Järjestämme ystävätoiminnan kursseja yhteistyössä Länsi-Suomen piirin kanssa. Tarvittaessa 

järjestetään myös ystävätoiminnan muita koulutuksia. Tammikuussa 2020 on yhteistyössä 

Kirkkopalveluitten kanssa koulutus naisten päihdehaitoista. 

Toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään kuukausittain ystäväiltoja osaston ti-

loissa. Ystäväilloissa keskustellaan ystävätoiminnan kuulumisia ja ystävätoiminnan vapaaehtoi-

set saavat vertaistukea toisilta vapaaehtoisilta. Ystävätoiminnan vapaaehtoisille tiedotetaan ak-

tiivisesti Punaisen Ristin sekä yhteistyötahojen järjestämistä koulutuksista.  

Ystävänpäivänä 14.2.2020 järjestetään ystävänpäiväkonsertti, jonka tuotto käytetään ystävä-

toiminnan tukemiseen.  

Yhteistyötä Vireyttä vanhuksille ry:n kanssa jatketaan järjestämällä Iloa iltapäivään -tilaisuuk-

sien ohjelmat. 

Ystävävälitys Ystävävälityksen avulla ystävää tarvitseva voi saada itselleen ystävän ja tie-

toa muista ystävätoiminnan muodoista. Varmistamme, että tieto ystävätoiminnasta tavoit-

taa avuntarvitsijat.  
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Vapaaehtoinen asiointiapu Vapaaehtoista asiointiapua jatketaan yhteistyössä Jyväskylän 

kaupungin Vapaaehtoistoiminnan keskus Vaparin kanssa. Asiointiavun vapaaehtoisille järjeste-

tään 1-2 tapaamista vuosit- tain sekä tarvittaessa koulutuksia. 

Ystävätoiminnan toimintaryhmät Ystävätoiminnan yksi muoto on miesten ystäväryhmä Ko-

keneet konkarit. Se sopii miehille, jotka haluavat tavata samanlaisessa elämäntilanteessa ole-

via ja saada vierailujen ja alustusten kautta virikkeitä omaan elämäänsä ja terveydestä huoleh-

timiseen. Konkarit osallistuvat osaston muuhun toimintaan, kuten keräystoimintaan.  

Osaston tiloissa kokoontuu myös Runopiiri, joka on toimintaryhmä runojen ystäville. Runopiirissä 

keskustellaan sovitun teeman mukaisista ryhmäläisten tuomista runoista tai niiden kir joittajista. 

Runopiiri kokoontuu kuukauden parittomien viikkojen torstaina kello 13-14.30 osaston tiloissa. 

Kokoontumisista ilmoitetaan myös sanomalehti Keskisuomalaisen Menot – palstalla osaston ys-

tävävälittäjän toimesta.  

Ystävätoiminnan omaishoidon vertaisryhmä ja nuorten ystäväryhmä jatkavat toimintaansa. 

Tarvittaessa perustetaan uusia ystävätoiminnan ryhmiä.  

Vuoden aikana järjestään tempauksia ja tapahtumia yhteistyössä opiskelijoitten kanssa. 

Tikkakoskella jatketaan Punaisen Ristin kyläkahvilatoimintaa, mikäli kyläkahvilalla ovat koo-

koontumistilat kunnossa. Yhdessä Lähiverkon kanssa järjestetään Kevätiloa- ja jouluiloata-

pahtumat. 

Vaajakoskella toimii Vaajakosken ystäväkerho. Kerho järjestää virkistystilaisuuksia alueen van-

husten ja vammaisten asumisyksiköissä ja palvelutaloissa.  

Ystävätoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii toiminnanoh-

jaaja.  

Mittarit:  Ystävätoiminnan vuoden 2020 tavoitteena on  

• Järjestämme 5-6 ystävätoiminnan kurssia vuonna 2020  
• Ystävänpäivänä 14.2.2020 järjestetään Taulumäen kirkossa ystävänpäivä-

konsertti, jolla hankitaan varoja Jyväskylän osaston ystävätoimintaan 
• Asiointiavun vapaaehtoisille järjestetään 1-2 tapaamista vuositain 
• Kokeneet konkarit kokoontuvat vuoden aikana ainakin kymmenen kertaa. 

Kokoontumisiin saadaan uusia kävijöitä. Konkareita liittyy osaston jäseniksi 
• Varttuneiden kerho kokoontuu kuukauden kolmas perjantai kello 13 paitsi ei 

kesäaikana  
• Tikkakoskella jatkaa Suomen Punaisen Ristin kyläkahvilatoiminta sekä Vaa-

jakoskella Vaajakosken ystäväkerhon toiminta  

 

2.4 Toimimme maahanmuuttajien ja kotoutumisen tukena 
Haluamme edistää yhdenvertaisuutta ja sitoutumista rasismin ja syrjinnän vastaiseen yh-

teiskuntaan. Haluamme kehittää yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja monikulttuu-

rista lähiyhteisöä. Haluamme, että maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi suomalaiseen yh-

teiskuntaan.  

 

Arjen apu –toiminta 

Tuemme ja autamme yksittäisiä turvapaikanhakijoita normaaleissa arjen asiointiin liittyvissä 

tilanteissa, tulkkauksessa, sekä erilaisissa suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvissä uusissa 

käytännöissä. 

 

Rasismin vastainen toiminta 
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Järjestämme toimintaa Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin ylläpitämässä Salmi-

rannan vastaanottokeskuksessa ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin toimintaa Rasismin 

vastaisella viikolla. Kampanjoimme rasismin ehkäisyn puolesta kaikessa toiminnassame. 

 

Olohuoneillat 

Järjestämme viikottain toimintaa Salmirannan vastaanottokeskuksessa asukkaiden hyvin-

voinnin tukemiseksi. Toiminnan pääkohteena ovat naiset, joille järjestämme naisten iltoja 

torstaisin kello 18-20. Illan ohjelmassa on ruuanlaittoa, leivontaa, käsitöitä ja seurustelua. 

 

Muu toiminta 

Vakiintuneiden toimintamuotojen lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan isompia ta-

pahtumia ja retkiä vastaanottokeskuksen asukkaille. Lisäksi huolehdimme vapaaehtoisten 

jaksamisesta ja kouluttamisesta. Kehitämme ja laajennamme toimintaamme mahdollisuuk-

sien ja tarpeen mukaan sekä rekrytoimme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia joukkoomme. Uu-

det vapaaehtoiset saavat ohjausta vastaanottokeskuksen henkilökunnalta tai osallistuvat 

“Tulijan tueksi”-koulutukseen. 

 

Monikulttuurien toiminta raportoi toiminnastaan osaston halliutkselle. Esittelijänä toimii ko-

toutumisen tuen yhteyshenkilö.  

 

Mittarit:  Monikulttuurisentoiminnan vuoden 2020 tavoitteena on  

• Lisätä vapaaehtoisten määrää kymmenellä hengellä vuonna 2020 

• Järjestämme Salmirannan vastaanottokeskusessa toimintaa entiseen mal-

liin ja kartoitamme mahdollisuuksia lisätä toimintaa myös sen ulkopuolella 

• Osallistumme toiminnan esittelyyn vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa. 

 

Päätavoite 3: Rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puo-
lustaja 
 

3.1 Kuuntelemme avun tarpeessa olevia ja vahvistamme heidän ääntään  

 
Haluamme, että päättäjät tekevät apua tarvitsevien ihmisten elämäntilannetta helpottavia 

päätöksiä.  

 

Vaikuttamistyömme perustuu omasta toiminnastamme nouseviin havaintoihin. Vapaaehtoi-

semme takaavat meille pääsyn avuntarvitsijoiden lähelle. Puhumme vapaaehtoistoiminnan, 

heikommassa asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta 

ja vaikuttamaan sen puolesta, että Suomessa kannetaan vastuuta myös köyhien maiden 

kehityksestä. 

 

Vaikutamme siihen, että päättäjät ja toimijat paikallisesti ja valtakunnallisesti toimivat niin, 

että syrjäytyminen ja huono-osaisuus yhteiskunnassa vähenevät. Puhumme heikommassa 

asemassa olevien sekä syrjinnän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta. Näemme 

avunsaajat tekijöinä ja kumppaneina ja haluamme heidät mukaan toimijaksi.  

 

 

3.2 Puolustamme inhimillisyyttä  
Haluamme, että inhimilliset arvot yhteiskunnassa vahvistuvat. Haluamme, että Punaisen 

Ristin periaatteet tunnetaan laajasti ja ne hyväksytään humanitaarisen avustustoiminnan 

edellytyksenä.  

 

Välittämisen ja huolenpidon arvot ovat säilyneet suomalaisen yhteiskunnan arvoina ja 

teemme työtä, jotta näin olisi jatkossakin. Puolustamalla inhimillisyyttä vahvistamme myös 

omia edellytyksiämme toimia. Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto inhimillisten arvojen 

puolesta. Jokainen vapaaehtoinen vahvistaa arvoyhteisöämme olemalla Punaisen Ristin jä-

sen. Käymmme keskustelua Suomen Punaisne Ristin arvoista ja periaatteista sekä eettisistä 

ohjeista. Punaisen Ristin periaatteet ohjaavat järjestön toimintaa ja päätöksentekoa.  
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Rohkaisemme kaikkia osallistumaan keskusteluun yhteiskunnan ja Punaisen Ristin arvoista. 

Emme hyväksy voimistunutta vihapuhetta suomalaisessa yhteiskunnassa ja toimimme nä-

kyvästi sitä vastaan. Lisäämme tietoisuutta syrjinnän muodoista ja rohkeutta puuttua syr-

jintään. 

 

Puhumme kriiseistä ja katastrofeista kärsivien, heikommassa asemassa olevien sekä syrjin-

nän ja rasismin kohteeksi joutuneiden puolesta, ja voimistamme heidän ääntään yhteiskun-

nassa. 

 

Humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen on kaikkialla, myös Suomessa, perusta sille, että 

Punainen Risti voi jatkossakin toimia auttajana kaikkialla. Humanitaarisesta oikeudesta vies-

timinen on Punaisen Ristin perustehtävä kaikkialla maailmassa. Järjestämme humanitaari-

sen oikeuden koulutusta ja tilaisuuksia. 

 

 

 

 
Päätavoite 4: Vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö 

 

4.1 Olemme hyvä paikka jäsenille, vapaaehtoisille ja työntekijöille 
Haluamme, että Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta on innostavaa ja mukautuu 

elämäntilanteen muutoksiin.  

 

Kaikki toimintamme perustuu yksittäisen ihmisen haluun auttaa. Vapaaehtoisuus on Punai-

sen Ristin tärkeimpiä periaatteita. Punaisen Ristin näkyvä ja tuloksellinen auttamistyö in-

nostaa mukaan uusia vapaaehtoisia. Vapaaehtoistoiminnan kannalta on tärkeää tunnistaa 

yksittäisen vapaaehtoisen odotukset, osaaminen ja tuen tarve.  

 

Huolehdimme, että osaston eri toimintaryhmät ja yhteyshenkilöt ovat helposti löydettävissä 

ja tavoitettavissa. Huolehdimme riittävästä järjestökoulutuksesta ja perehdytyksestä.   

 

 

Vakiinnutamme tavoitteellisen jäsenhankinnan osaksi kaikkea toimintaa 

 

Toimintamme on avointa, esteetöntä ja siihen on kaikkien helppo osallistua ja toiminnan si-

sältöön on myös mahdollista itse vaikuttaa. Laaja ja aktiivinen jäsenistö luo hyvät toiminta-

edellytykset vapaaehtoisuudelle.  

 

Uudet vapaaehtoiset ja jäsenet ovat järjestön voimavara. On tärkeää varmistaa heidän pää-

synsä mukaan toimintaan. Kannustamme kaikkia säännöllisesti toimivia jäsenyyteen. 

 

Jäsenasioita käsittelee osaston hallitus. Esittelijänä toimii osaston jäsenmestari.  

 

4.2 Toimivat osastot huolehtivat jokaisesta vapaaehtoisesta  
Haluamme, että meillä on aktiivinen osastoverkosto koko maassa.  

 

Paikallinen läsnäolo on koko Punaisen Ristin liikkeen toiminnan vahvuus. Toimivan osasto-

verkoston avulla tarjoamme ainutlaatuisia vapaaehtoistoiminnan paikkoja myös uusille va-

paaehtoisuuden muodoille.  

 

Vapaaehtoisten tuki 

Osaston toiminnassa korostuu vapaaehtoisjohtaminen ja tuki vapaaehtoisille. Osasto ottaa 

vastaan kaikki uudet vapaaehtoiset ja tarjoaa toiminnan mahdollisuuksia. Osasto nimeää 

henkilön jonka tehtävänä on uusien vastaanottaminen. Osallistumme piirin järjestämiin 

osastojen yhteisiiin tapaamisiin, kuten Jyväskylässä 25.4.2020 järjestettävään Länsi-Suo-

men piirin vuosikokoukseen.  

 

Eri vapaaehtoistehtävissä toimivia kiitetään Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksin. 

Vastuuhenkilönä on jäsenmestari. 
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Viestintä 

Ylläpidämme Facebook-, Internet-, Instagram, Oma Punainen Risti -sivuja ja Twitter-tilejä. 

Avaamme YouTube -kanavan esittelyvideoiden levittämistä varten.  Lähetämme tiedotusvä-

lineille uutiskirjeitä ja tiedotteita. Ylläpidämme jatkuvaa ympärivuorokautista tiedotusval-

miutta äkillisten onnettomuustilanteiden varalta. Seuraamme paikallista mediaa ja siellä 

Suomen Punaista Ristiä sekä Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastoa koskevaa uuti-

sointia. Noudatamme ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä Suomen Punaisen Ristin valta-

kunnalllisia graaffisia ohjeita.  

 

Vastaamme Jyväskylän osaston sähköpostin, Facebook-, Instagram- ja Twitter -tilien kautta 

tulleisiin viesteihin ja kysymyksiin.  

 

Tiedotus-ja viestinätiimi tuottaa esittelyvideoita sekä osallistuu toiminnnan markkinointiin. 

Oma Punainen Risti -järjestelmän tai muuta kautta ilmoittautuneille lähetämme kutsun tulla 

mukaan Jyväskylän osaston toimintaan.  

 

Tiedotustoiminta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii osaston tie-

dottaja. 

 

Mittarit: Tiedotustoiminnan vuoden 2020 tavoitteena on 

 

• Jyväskylän osasto saa positiivista medianäkyvyyttä vuonna 2020 lehdissä, 

verkkolehdissä, radiossa tai TV:ssä 

 

• ihmiset saavat helposti yhteyden Suomen Punaiseen Ristiin paikallisesti 

 

• Facebook-, Instagram-, Internet ja Twitter-sivuja ja Oma Punainen Risti -

järjestelmää ylläpidetään ja päivitetään  

 

• Facebook -sivujen tykkääjien lukumäärä kasvaa yli 800:n. Instagram -tilillä 

seuraa 550 ihmistä. Twitter -seuraajien lukumäärä nousee yli 200:n  

 

• että jos Jyväskylässä tai lähiseudulla tapahtuu suuronnettomuus, ker-

romme miten autamme, miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.  

 

 

Vapaaehtoisten koulutus 

Ensiapu- ja ensihuoltoryhmän, monikulttuurisen-, nuoriso- ja tiedotustoiminnan sekä ystä-

vätoiminnan vapaaehtoisille järjestetään koulutusta.  

 

  

4.3 Päätöksenteon läpinäkyvyys ja hyvä hallinto takaavat luotettavan aut-

tamisen kaikissa tilanteissa 
Haluamme, että suomalaiset luottavat Punaisen Ristin kykyyn auttaa.  

 

Toimintamme edellytyksenä on, että maineemme säilyy hyvänä ja voimme toimia luotetta-

vana auttajana kaikissa tilanteissa.  Avunsaajat luottavat Punaisen Ristin auttajiin ja siihen, 

että toimintaa johdetaan hyvän hallintotavan mukaisesti. Osastossamme on koulutettu toi-

minnantarkastaja. Varmistamme riittävän järjestöosaamisen ja hyvän hallinnon koulutta-

malla ja tukemalla osaston avainhenkilöitä. Tuemme uusien sääntöjen käyttöönottoa.  

 

Osastolla on käytössä osaston toiminnan itsearviointiin sopiva malli. Itsearviointia käytetään 

osaston pitkän aikavälin toiminnansuunnittelun pohjana. 

 

 
4.4 Toiminnan yhtenäinen suunnittelu, arviointi ja seuranta tukevat toi-

mintaa kaikilla järjestötasoilla  
Haluamme, että toimintaamme kehitetään jatkuvasti ja sitä arvioidaan aina avun tarpeen 

näkökulmasta.  
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Toimintalinjaus on koko järjestön hyväksymä strategia, jonka toteuttaminen on kaikkien yh-

teinen tehtävä. Varmistamme että vuosien 2018–2020 toimintalinjaus on tuttu kaikille toi-

mioille. Toimintatavassamme korostuvat tekemisestä oppiminen, innovatiivinen uuden ko-

keilu ja pilotoinnit.  

 

Jotta voimme auttaa avuntarvitsijoita mahdollisimman hyvin, on meidän suunniteltava ja 

seurattava toimintaamme johdonmukaisesti. 

 

Huolehdimme riittävästä luottamushenkilöiden koulutuksesta.  

 

Kesäkuun hallituksen kokouksessa tehdään vuoden 2020 toimintasuunnitelman puolivuotis-

tarkastelun, jossa arvioidaan toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista.   

 

Mittari:      Vuonna 2020 hallitus   

• seuraa kokouksissaan eri toimintamuotojensa tilaa ymäri vuoden  

• tekee toimintasuunnitelman puolivuotistarkastelun kesäkuun 2020 ko-

kouksessa.   

 

 

4.5 Tasapainoinen talous kaikissa järjestöyksiköissä turvaa tehokkaan aut-
tamisen kaikissa oloissa  
Haluamme, että meillä on tasapainoinen talous kaikilla järjestötasoilla. Näin mahdollis-

tamme auttamistyömme.  

 

Aktiivinen resurssien etsintä luo mahdollisuuksia monipuoliselle toiminnalle. Auttamisval-

miuden varmistamiseksi on tärkeää, että rahoituksen hankkiminen on jatkuvaa.  

 

Ystävänpäivätapahtuman (14.2.) tarkoituksena on hankkia rahoitusta ystävätoimintaan. 

 

Jäsenmaksut luovat taloudellisen perustan mistä syystä tavoitteellinen jäsenhankinta sekä 

säännöllinen jäsenhuolto on osa osaston perustehtäviä. Lähetämme jäsenille jäsenkirjeen 

vuoden 2020 alussa. 

 

Talousarvio vuodelle 2020 on +/- 0,00 euroa yli-/alijäämäinen.  

 

Varainhankinta raportoi toiminnastaan osaston hallitukselle. Esittelijänä toimii rahastonhoi-

taja.  

 

Keräystoiminta 

Nälkäpäivä (24.–26.9.2020) on tärkein Suomen Punaisen Ristin vuosittainen keräys. Keräyk-

sessä keätään varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirhastoon. Valtakunnallinen Nälkä-

päivä -keräys järjestetään nyt 40. keran. Teemme sitä varten teemme jatkuvaa kerääjärekry-

tointia ja näkyvää kampanjointia.  Toimimme Nälkäpäivän keräysjärjestelyissä yhteistyössä 

Punaisen Ristin Kuokkalan ja Palokan osastojen kanssa. Luomme kontakteja Jyväskylän alu-

eella toimiviin yrityksiin, järjestöihin ja muihin ryhmiin, jotka haluavat olla mukana avustus-

työssä joko lahjoituksin tai kerääjinä. Lipaskerääjiksi ilmoittautuneisiin pidetään yhteyttä. Pa-

rannamme mahdollisuuksia osallistua keräykseen sähköisillä maksutavoilla. Keräystempauk-

siin kuuluu olennaisena osana tuotteiden myynti ja viihteellinen ohjelma myyntipaikoilla. Ne 

tuovat keräykselle myös näkyvyyttä ja julkisuutta, johon kehitellään vuosittain uutta sisältöä. 

 

Valtakunnallisen Nenäpäivä-kampanjan järjestää Nenäpäivä-säätiö marraskuussa 2020, joka 

toimii kampanjaorganisaationa yhdeksälle järjestölle. Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 2004 

perustaneet Suomen UNICEF, Suomen Punainen Risti ja Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen 

kanssa. Nenäpäivä-säätiön toiminnassa ovat mukana myös Fida International, Pelastakaa 

Lapset, Plan International Suomi, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskes-

kus SASK ja Suomen Lähetysseura. Yle tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan. Osallis-

tumme mahdollisuuksien mukaan Nenäpäivä -tapahtumiin Jyväskylässä.  
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Hyvä Joulumieli -keräyksellä (19.11.–24.12.2020) hankitaan vähävaraisille lapsiperheille ruo-

kalahjakortteja, joilla he voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Keräyksen järjestävät Mannerhei-

min Lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen Aamu-tv:n, Yle Radio Suomen 

ja Radio Vegan kanssa. Osallistumme Hyvä Joulumieli -keräykseen keräämällä lahjoituksia 

sekä jakamalla lahjakortteja Jyväskyläläisille vähävaraisille vaikeassa elämäntilanteessa ole-

ville lapsiperheille.  

Keräystoiminta raportoi toiminnastaan osaton hallitukselle. Esittelijänä toimii keräyspäällikkö.  

Keräysjohtaja ja tiimi: Olli Lehtonen, Ritva Salomaa, Veli-Matti Ahonen, Sanna Sinkko-

nen, Jouko Aho, Ulla Kyllönen ja Leena Tiainen. 

 

Mittarit:  Keräystoiminnan vuoden 2020 tavoitteena on   

 

• yli 100 Nälkäpäivän lipaskerääjää (kolmen osaston) 

• rahallinen Nälkäpäivä -keräyksen tulos Jyväskylässä yli 15 000 euroa. 

 

• osallistutaan Nenäpäivään ja Hyvä Joulumieli -keräykseen 
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Osaston vuosikalenteri 2020 
 

 

Tammikuu  

 

 

Helmikuu 

 

14.2 Ystävänpäivä  

 

Maaliskuu 

 

 16.–22.3 Rasisminvastainen viikko  

 

 Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokokous  

 

Huhtikuu 

 

25.4. Länsi-Suomen piirin vuosikokous, Jyväskylä 

 

Toukokuu 

 

4.–10.5. Punaisen Ristin viikko 

 

Kesäkuu 

 

 6.–7.6.2020 Suomen Punaisen Ristin yleiskokous, Vaasa  

 

Heinäkuu 

 

 

Syyskuu 

 

24.–26.9. Nälkäpäivä  

 

Lokakuu 

 

 

Marraskuu 

 

 Jyväskylän osaston sääntömääräinen syyskokous  

 

 19.11.-24.12. Hyvä joulumieli -keräys 

 

Joulukuu 
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Suomen Punainen Risti 

Jyväskylän osasto 

Sammonkatu 4 

40100 Jyväskylä 

 

jyvaskyla.punainenristi.fi 

www.facebook.com/PunainenRistiJyvaskyla 

www.instagram.com/punainenristijyvaskyla 

twitter.com/SPRJyvaskyla 

 


