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äsillä on Punaisen Ristin Kuopion 
osaston paikallisen jäsenlehden yhdek-
sännen vuosikerran julkaisu. Kerromme 
lehdessä tarinoita onnistuneista vapaaeh-
toisuuden kokemuksista, ja siitä millaista 
toimintaa on tarjolla Punaisen Ristin Kuo-
pion osastossa. Samalla kutsumme jäse-
niä mukaan vapaaehtoisiksi erilaisiin toi-
mintaryhmiimme. 

Lisää tarinoita löytyy verkosta, aloitimme 
näet vapaaehtoisten blogikirjoitusten jul-
kaisun kevättalvella osoitteessa http://
sprkuopio.blogspot.fi /. Blogi on avoin 
kaikille vapaaehtoisillemme, jotka halua-
vat kertoa omista osallistumisen koke-
muksistaan. 

Punainen Risti on kevättalvella pu-
hunut hiljaisista katastrofeista. 
Maailma ei kuule niistä, koska 
kuolleita ei ole kovin paljoa, sijain-
ti ei kiinnosta tai jokin kiinnosta-
vampi uutinen valtaa kaiken tilan. Punai-
sen Ristin mukaan yhdeksän kymmenestä 
maailman katastrofi sta on hiljaisia. Usein 
hiljaisuus merkitsee, ettei ulkopuolista 
apua ole tarjolla, ei rahaa eikä muuta-
kaan. Tällöin auttamaan pystyvät vain ne, 
jotka auttavat kotikonnuilla omiaan, ku-
ten Punaisen Ristin ja Puolikuun ihmiset 
tekevät.  

Punaisen Ristin hiljaisten katastrofi en 
kampanja tutki vuoden ajalta miten tie-
dotusvälineet suhtautuvat erilaisiin ka-
tastrofeihin. Lähes 90 prosenttia maail-
man katastrofi uutisista käsitteli tutki-
musjakson aikana lokakuussa 2012 USA:n 
iskenyttä hirmumyrsky Sandya. Moni var-
masti muistaakin Sandyn rantautumassa 
New Yorkiin, mutta kuuliko joku mitään 
Tadzhikistanin maanjäristyksestä, Ecua-

Ympäri käydään – 
vaan kuinkas sitten 
kävikään

dorin tulvista tai Kambodzhan ruokaon-
gelmista?

Kiitän jäsenyydestäsi ja kutsun mu-
kaan osallistumaan jäsenhankinta-
kampanjaamme, josta kerromme 
lisää takasivulla. Nyt kannattaa 
osallistua, sillä kiitoksena jäsen-
hankinnasta on lahjakortti jou-

luostoksille Punaisen Ristin verkkokaup-
paan. Jäsenyys on kannanotto ja jäsenyys 
kannattaa aina. Sivun keskellä on koodi 
jäseneksi liittymissivulle.

Kevätkauden ajankohtainen hanke on ol-
lut uusien ja entistä toimivampien toimi-
tilojen löytyminen läheltä Kuopion kes-
kustaa. Viimein sopivalta tuntuva paikka 
on löytynyt. Syyskausi alkaa uudessa tu-
tussa osoitteessa Puijonkadulla, täsmäl-
leen samaisessa talossa, jossa toimitilat 
olivat parikymmentä vuotta sitten. Siellä 
itsekin tulin aloittaneeksi aikoinaan tai-
paleeni Punaisen Ristin vapaaehtoiseksi. 
Ympäri käytiin ja yhteen tultiin.
 
Kuopiossa kirjan ja ruusun päivänä 2013

Jouni Nuutinen, SPR Kuopion osasto, pj 
pj@sprkuopio.com

K

Me ollaan sankareita kaikki, lauloivat Sy-
däntalvi-harjoitukseen osallistuneet pj 
Jouni Nuutinen, SAVAS-palvelutalon asu-
kas ja osaston vapaaehtoinen Laura Ul-
manen. Kuvaaja Jari Jokinen.
 



Jäsenlehti

51/2013

SPR Kuopion osasto

lin menneenä lauantaina äitini kanssa 
ostoskierroksella. Kierros huipentui kah-
vitteluun ja pieneen suolapalaan kahvios-
sa, joka tuntui olevan kaikkien suosios-
sa sinä päivänä. Lopetellessamme omaa 
herkkuhetkeämme huomasin, että äitini 
selän takana lyyhistyi joku. Moni kiinnitti 
huomion vasta, kun kuului ehkä yksi maa-
ilman hirveimmistä äänistä: velton ihmis-
kehon rojahdus lattialle. Itsekään en olisi 
nähnyt sitä, ellei se olisi tapahtunut niin, 
että minulla oli suora katsekontakti.

Seurasin tilannetta ehkä kymmenisen se-
kuntia, kuten muutkin tekivät. Kukaan 
kanssaihmisistä ei noussut auttaakseen. 
Kuten epäilinkin, kahvion jonossa ollut 
henkilö oli pyörtynyt ja alkoi toeta saman 
tien, kun pääsin hänen luokseen... ja pel-
kästään sillä, että oli ”päässyt” pitkäk-
seen. Säikähdys, joka mieleeni sekä mui-
den kahvilassa olleiden mieleen oli nous-
sut, alkoi purkaantua. Apua satoi ympä-
riltä. Yksi nosti kaatuneen jalkoja, toinen 
haki juomista ja kolmas kaivoi puhelin-
taan, että soittaisi ambulanssin. Siinä vai-
heessa stoppasin kuitenkin tilanteen ja 
käskin odottamaan. Alle minuutin tapah-
tuman jälkeen kaatunut oli jo täysin jut-
telukunnossa. Kalpea toki ja huonovoin-
tinen, mutta kunnossa. Kun autoin kaa-
tunutta pystyyn, ei ketään enää suurem-
min kiinnostanut tapahtuma.

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Ohjasin kaatu-
neen istumaan pöytäämme ja äitini kävi 
jonottamassa hänelle välipalan, jota hän 
itse oli yrittänyt jonottaa. Istuimme seu-
rana jonkin aikaa, kunnes totesimme, 
kaikki kolme, että teidemme oli nyt aika 
erota.

Jälleen kerran, sen kymmenen sekuntin 
aikana, jona odotin muiden toimintaa, 
sain huomata saman tutun asian kuin 
aina ennenkin. Kun joudut auttajaksi, is-

Et voi koskaan tietää, milloin 
    on sinun vuorosi auttaa

kee epävarmuus. Oikeat toimintatavat 
alkoivat löytyä ihmisten mieliin vasta, 
kun joku toinen on antanut tai aloittanut 
ensiavun. Säikähdys, mitä nopeasti eteen 
tuleva tilanne aiheuttaa, voidaan mini-
moida valmistautumalla tapahtumiin 
etukäteen. Silloin, jo ensimmäisten se-
kunttien aikana, löytyy oikea toiminta-
malli auttaa läheistään. Et voi koskaan 
tietää, milloin auttamisvuoro osuu sinun 
kohdallesi.

Laura – ensiapuryhmäläinen –

O

Tiistai 9. huhtikuuta 2013

Yksi blogiteksti SPR Kuopion osaston vapaaehtoisten blogista:

Tule mukaan luomaan 
uutta ja jakamaan ajatuksiasi!

Kevään ja kesän tuloa ei voi estää ja 
uudet tuulet puhaltavat myös osas-
tomme ”näkyvyydessä”. Tiedotustii-
mimme jäsenet ovat kukin omalla ta-
hollaan pohtineet uusia keinoja tuoda 
osastoamme entistä enemmän näky-
vämmäksi. Osallistuin ajatusriiheen ja 
juteltuani osaston tiedottajan kanssa 
päädyimme avaamaan osastollemme 
oman blogisivuston. Kirjoittaminen on 
vapaaehtoista ja mukaan pääsevät 
kaikki halukkaat. 
Osallistuminen on helppoa: Kirjoita ha-
luamasi blogiteksti ja lähetä se osoit-
teeseen blogi.sprkuopio@gmail.com
Aihe on vapaa, mutta sen on liityttävä 
tavalla tai toisella Punaisen Ristin va-
paaehtoisena toimimiseen. Huomioit-
han, että blogi on kaikille avoin, joten 
lähettäessäsi tekstin, annat myös luvan 
julkaista sen. Voit liittää mukaan kuvia. 

Tehdään osastomme näkyväksi!

Blogiterveisin, Laura Ulmanen

ps. Blogia pääset lukemaan osoitteesta 
http://www.sprkuopio.blogspot.fi / 
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akkanen paukkuu, ulkona on pakkas-
ta –20 astetta ja tykkylumet ovat katko-
neet sähkölinjoja. Sydäntalven lauantai-
aamu Kuopiossa valkenee harmaana. 
Aamupuurot sai keitettyä trangialla, vaik-
ka koko kaupungista ei enää löydy sino-
lia. Onneksi oli autotallissa litran pullo 
jemmassa kesän kalareissulta. Yö vietet-
tiin makuupusseissa pöydän alla vilteistä 
kyhätyssä teltassa. Asuntojen lämpötila 
on laskenut lähelle +10 astetta.
 
Hätäkeskus antoi hälytyksen mahdollises-
ta palvelukodin evakuoimisesta aamu-
kymmenen aikaan, sillä viranomaisten 
resurssit eivät riitä kaikkiin pitkittyneen 
sähkökatkoksen vuoksi kylmiksi joutunei-
siin laitoksiin. Vapaaehtoisen pelastuspal-
velun johtoryhmä tekee pikaisen päätök-
sen vapaaehtoisten hälyttämisestä aut-

tamaan ja kokoontuminen sovittiin en-
nen puolta päivää SPR osaston varastolle. 
Siellä annettiin tehtäväjako saapuneille 
vapaaehtoisille. Evakuointiryhmä lähtee 
Särkiniemen palvelukodille, jossa on 15 
asukasta ja muutama henkilökunnan 
edustaja evakuoitavana. Toinen ryhmä 
siirtyy Alavan seurakunnan seurakunta-
kodille perustamaan evakuointikeskusta. 
Siellä valmistaudutaan myös muonitta-
maan saapuvia ja vapaaehtoisia.
 
Asukkaat kirjataan ja kullekin annetaan 
niminauha. Heidät kuljetetaan Alavan 
seurakuntakodille ja siellä heidät kirja-
taan saapuneiksi. Vapaaehtoiset huoleh-
tivat evakuoitavista heidän palvelukodis-
taan aina perille saakka. Näin harjoituksen 
lomaan Alavassa oli tarjolla kahvia ja pul-
laa. Irlantilainen tanssiryhmä Kipeät jalat 

Sydäntalven valmiusharjoitus
Punaisen Ristin Kuopion osastossa

P

Harjoituksen evakuointi käynnissä.
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ja SPR Kuopion osaston vapaaehtoinen 
Janhonen esittivät musiikkipitoista ohjel-
maa.
 
Onneksi tämä oli tällä kertaa harjoitus ja 
kaikki saivat turvallisin mielin palata ko-
teihinsa. Sydäntalvi-valmiusharjoitus oli 
hyödyllinen meille kaikille mukana ol-
leille: Särkiniemen palvelukodille, Savo-
nia-ammattikorkeakoulun sairaanhoidon 

Ensiapuryhmä
kokoontuu joka torstai har-
joittelemaan ensiapua klo 
18.00 Haapaniemenkatu 38, 
23.5. saakka ellei toisin il-
moiteta. Muutamme kesän 
aikana osoitteeseen Puijon-
katu 9, joten syyskausi alkaa 
siellä elokuussa ensimmäisen 
ryhmä-illan merkeissä. Lisä-
tietoa ryhmäilloista http://
www.sprkuopio.com

Tervetuloa mukaan!

opiskelijoille, Alavan seurakunnalle, Suo-
men Punaisen Ristin Kuopion osastolle, 
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaa-
ehtoisille. Harjoituksessa oli mukana rei-
lut 60 henkilöä.
 
Kiitos Sydäntalvi-harjoitukseen ja tapah-
tumaan osallistuneille!

Heli Nuutinen
tiedottaja

Evakuointikeskus valmiina vastaanottamaan.

Tulijat kirjattiin saapuneiksi.

Sinikka Janhonen soitti huilua.
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Kevät tulee jo hyvää vauhtia, mutta on 
mukava muistella vielä Joulua ja joulu-
juhlia. 

e Kuopion SPR-ystävät ja -eläkeläis-
ten päiväkerholaiset teimme lokakuussa 
retken Tervon ystävien vieraiksi Huttulan 
”navettaan”. Paikka oli aivan ihana van-
hasta navetasta vapaaehtoisvoimin tal-
kootyönä tehty kylätalo. Siellä heräsi aja-
tus, että voisimmeko pitää pikkujoulun 
siellä maalaismaisemassa, ja sehän onnis-
tuikin. 

Juhlia edeltävänä päivänä teimme Maija-
Liisan kanssa kauppakierroksen ja han-
kimme tarvikkeet jouluateriaa varten. 
Olimme sopineet että valmistamme itse 
perinteisen jouluaterian. Lastasimme ruo-
kakassit Pekan autoon. Pekka oli lupau-
tunut mukaan talkoisiin viemällä mei-
dät Tervoon. Siellä meitä odotti kauniisti 
joulukoristeltu ”navetta”. Tervon ystävät 
Pirkko ja Marja olivatkin jo täydessä työn-
touhussa. Kinkut olivat paistumassa ja  
perunat kuorittu seuraavan päivän ate-
riaa varten. Tulokahvit juotuamme aloi-
timme valmistelut ja siinä ilta kuluikin 
rattoisasti puuhastellessa ja kuulumisia 
vaihdellessa. Seuraavana päivänä jo aa-
muhämärissä aloitimme juhlavalmistelut 
ja siinä meitä auttoivat Tervon ystävät. Se 
oli yhdessä tekemisen meininkiä parhaim-
millaan.

Klo 12 saapui bussilla iloinen ystävien 
joukko Kuopiosta. Glögi lämmitti muka-
vasti tulijoita ja irroitti kielenkannat lau-
lamaan joululauluja. Ennen ruokailua 
”navetan” isäntä Timo toivotti vieraat 
tervetulleiksi ja kertoi paikan historiasta. 
Jouluateria oli herkullinen kaikkine laa-
tikkoineen, rosolleineen, kinkkuineen ja 
kaloineen ja maistui iloisen puheensori-
nan myötäilemänä. Ruokailun jälkeen 
Salme, Tervon seurakunnan diakonissa 
luki meille jouluevankeliumin. Kahvi 
maistui itse paistettujen torttujen kera. 

Ystävyyttä yli osastorajojen!

M

Eläkeläisten päiväkerhon mummot esitti-
vät aivan ihanan Mummojen kupletin, 
joka oli kokonaisuudessaan Anna-Liisan 
käsialaa. Välillä laulettiin tuttuja joulu-
lauluja. Joulupukkikin osasi perille, vaik-
ka eksyikin reitiltä muutaman kerran. Jo-
kaiselle löytyi paketti pukin kontista, 
kilttejä olimme olleet. Sitten olikin jo ko-
tiinlähdön aika. Iloinen ystävien joukko 
kiipesi bussiin ja kotimatka sujui hilpeän 
keskustelun merkeissä. 

Juhla oli hieno ja lämminhenkinen, me 
kaikki yhdessä teimme siitä sellaisen. Suu-
ret kiitokset kaikille mukana olleille.

Kuvat ja teksti Leena Närvänen



Jäsenlehti

91/2013

SPR Kuopion osasto

Ystäväpalvelun kevään viimeinen päivystys on 29.5. Syyskauden ensimmäinen päi-
vystys on 4.9. joka keskiviikko (ei loma-aikoina).

Ystäväillat syyskaudella
 •  4.9.  klo 17.30
 •  2.10.  klo 17.30
 •  6.11.  klo 17.30

Ota yhteyttä sähköpostitse:
ystavapalvelu@sprkuopio.com tai puhelimitse: 
(017) 261 7270 (puhelimessa vastaaja muina aikoina 
kuin ei ole päivystystä) / 050 540 6905, Leena Närvänen.

Pikkujoulukuvia Tervosta.
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Pari muuttujaa promopäivillä

 jatus promopäiville lähdöstä heräsi 
heti Promokoulutuksen yhteisellä osalla, 
jossa päätettiin lähteä SPR Savo-Karjalan 
piirin nuorten kanssa Rovaniemelle pro-
moilemaan. Lähtö Rovaniemelle varmis-
tui Nuorisotoiminnan sisältöosalla, josta 
mukaan lähti viisi Nuorisopromoa. Aja-
tuksen kehittyessä päätimme lähteä mat-
kaan Varkauden osaston pakettiautolla, 
jolla matkatessa muuttujilta ei vältytty, 
joten tässäpä listattuna muutamia.

Matka alkoi Eeron hyvän paikallistunte-
muksen ansiosta kiertämällä ympäri Kuo-
piota etsien linja-autoasemaa. Kuopion 
haasteista selvittyämme oli aikomuksena 
napata Osmo kyytiin Iisalmesta, joka kui-
tenkin kuskin hieman kankeasta autotie-
tämyksestä johtuen joutui jäätymään ul-
kona, bensatankkia autosta etsiessämme.

Tupoksella olikin aika tankata itsemme 
sekä ladata tietokoneet ja kännykät. Siel-
tä täysinä lähdimme jatkamaan matkaa 
Iihin, jossa kävimme todistamassa yli 2km 
pituiset bensajonot.

Loppumatkasta saimme kuulla, että junat 
ovat reilusti myöhässä ja junalla tulijat 
saattaisivat tarvita kyydityksiä. Saavuttu-
amme hotellille nautimme runsaan illalli-
sen ja saimme mökkimme avaimen. Ma-
joituimme kuuden hengen mökissä, joka 
oli varustettu kaikin mukavuuksin. Muu-
tamia paikallisia tuttavuuksia kylään, sau-
na lämpimäksi, ja unten maille.
 
Lauantaiaamuna Jussi ja Tomi tekivät pi-
kaisen visiitin lentokentälle ja kävivät ha-
kemassa valokuvaajamme muiden unike-
kojen vielä nukkuessa. Hotellille palatessa 
muut olivatkin jo ehtineet aamupalalle 
kävellen.

Ohjelma alkoi julkkiksen vierailulla. Kaik-
kien lasten rakastama joulupukki kävi 
tuomassa lahjoja ja iloista mieltä. Varsin-
kin tästä pukista pitivät myös aikuiset, 
juttujen viistouden takia. 

Kohotettuamme maljat kaikille paikalle 
saapuneille promoille, tutustuimme toi-
siimme pelaamalla bingoa liittyen Punai-
seen Ristin ja sen historiaan. Pian kerta-
simmekin Punaisen Ristin historiaa juhla-
vuoden kunniaksi, täyttäähän tämä kan-
sainvälinen liike jo huimat 150 vuotta.

Päivän mittaa harjoittelimme viestintää 
muun muassa Sydäntalvi harjoituksen 
muodossa, kun Ounasvaaran rinteille 
saarroksiin jäänyt huonosti liikkuva Eero-
pappa sai apua kuvitteelliselta Ounasvaa-
ran osastolta näytelmän muodossa.

Illemmalla puolet retkikunnasta lähtivät 
lumikenkäretkelle. Mikä ihmeellisintä, il-
ma Lapissa pysyi alle kymmenen pakkas-
asteen näin sydäntalven aikaan, hyvä niin-
kin päin joskus. Mökille jääneet nuhaiset 
ja uupuneet jäsenet, lähtivät Rovaniemen 
keskustaan etsimään Jussille uusia housu-
ja Sky Ounasvaara ravintolaillallista var-
ten tehden samalla pientä kartoitusta 
kaupungista.”Totesimme, että Rovanie-
mellä on paljon yksisuuntaisia katuja.”

A
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Kun retkikunta oli jälleen koolla, pistet-
tiin sauna jälleen tulille ja alettiin valmis-
tautua illallista varten. Saunassa ollessam-
me saimme tietää Osmolta 3 min. varoi-
tusajalla, että olimme jälleen saamassa 
vieraita, tällä kertaa neljä rovaniemeläis-
tä tyttöä lähti esittelemään kaupunkia 
Osmolle ja Tomille käyden joulupukin-
pajalla muiden tunnelmoidessa mökissä. 
Sightseeingin aikana opimme Osmon 
kanssa muun muassa sen, että Rovanie-
men lyseon lukio on rakennettu vankilan 
pohjapiirroksilla, Ounasvaaran Nesteellä 
ei voi maksaa seteleillä ja paljon muuta, 
mitä ei pysty julkisesti kertomaan…

Kimppakyydein saavuimme Sky Ounas-
vaara panoraama ravintolaan, jonne 
olimme menossa illallistamaan. Pöytiin 
ryhmittäydyttiin savolaisen sotasuunni-
telman mukaan eli jakaannuttiin jokai-
nen eri pöytiin tutustuakseen uusiin ihmi-
siin. Hyvä ruoka täytti vatsan pimeim-
mänkin kohdan köhöm ”sivistyneiden” 
keskustelujen kuuluessa taustalla, kyntti-
löiden loistaessa pöydällä sekä hienojen 
maisemien näkyessä lasiseinistä. Ja näin 
ollen meidän ei tarvinnut lämmittää enää 
pakastimesta löytyneitä grandiosapizzoja 
illalla.

Tiukan päivän jälkeen lysähdimme mökin 
sohvalle päivittämään facebook-statuk-

sia, katsomaan televisiota sekä rupattele-
maan mukavia.

Sunnuntaina heräsimme ajoissa, pakka-
simme tavarat ja lastasimme ne autoon. 

Aamupalan jälkeen jonkun piti palaa, jot-
ta muut voivat syttyä.  Kävelimme musii-
kin tahtiin liikuntasalissa ja aina kun koh-
tasimme ihmisen, ensin vain nyökkäsimme, 
sitten otimme erilaisia katsekontakteja 
sekä lopuksi jopa kättelimme ja tanssah-
telimme. Tämän jälkeen aloimme käsitel-
lä mahdollisia ongelmatilanteita pienien 
draamojen avulla. Draama tosin kääntyi 
yleensä komediaksi. 

Aikataulun niukkuuden takia jouduimme 
pian siirtymään takaisin luokkatilaan, jos-
sa kuuntelimme luentoa ryhmädynamii-
kasta ja osallisuudesta. Ja myöhemmin 
aloitimme ongelmatilanteiden purkami-
sen ryhmäkeskustelujen kautta. 

Luennon jälkeen siirryimme pikaisten 
kahvin juonnin kautta takaisin kotimat-
kalle väsyneinä paljon uusia kokemuksia 
ja hyviä muistoja saaneena.

Kirjoittajat: Tomi Malinen, Jussi Mikko-
nen, Osmo Tolonen, Eero Korhonen ja 
Mari Sulku

Kuvat Heli Nuutinen
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uijonlaakso-Seura toteutti vuosina 
1999-2009 RAY rahoituksen turvin Yhessä 
immeisiks`-verkostoyhteistyöprojektin. 
Keskeisin toimintatavoite oli toiminta-
mahdollisuuksien luominen  vapaaehtois-
toiminnalle. Näitä olivat mm. asukastu-
van perustaminen ja sen toiminnan ke-
hittäminen, vertaisohjaajien rekrytointi ja 
koulutus. 

Kuopion kaupungin hallinnoimassa Pui-
jonlaakson palvelukeskuksessa saatiin ti-
lat asukastuvalle, kanttiinille, kudontati-
lat sekä projektikoordinaattorin  työhuo-
ne. Projektin yksi merkittävimmistä tulok-
sista oli maksuton käyttöoikeus  liikunta- 
ja harrasteryhmille palvelukeskuksen lii-
kunta-, sauna-, allas- ja kokoustiloihin 
myös muille hankkeessa mukana olleille 
järjestöille.

Yhessä immeisiks` -toiminnasta
Punaisen Ristin terveyspisteiksi
P Projektin toimintamallinkokeilu tapahtui 

edellä kuvatuissa puitteissa, josta se laa-
jeni muihin palvelukeskuksiin.

Terveyspiste Puijonlaakson palvelukes-
kuksessa avautui vuonna 2002, jolloin 
Tuula Merjola-Partanen ja Anna-Liisa Jaa-
tinen aloittivat vapaaehtoisina vastaan-
ottotoiminnan. Välineitä terveyspisteel-
le lahjoittivat mm Puijon seurakunta  ja    
Bayer OY. Mukaan tuli vähitellen myös 
muita terveydenhoidon ammattilaisia 
niin, että terveyspisteen toiminta vakiin-
tui torstaiksi klo 9-10.

Koska matalan kynnyksen terveyspiste-
toiminta osoittautui hyödylliseksi ja pal-
veli lähiseudun asukkaita, niin Kuopion 
kaupunki antoi terveyspisteelle tilat 
vuonna 2006 myös Leväsen palvelukes-

Puijonlaakson terveyspisteessä Arja Kaasalainen mittamassa verenpainetta  kuopiolai-
sen terveyspistetoiminnan ”äidiltä” Tuula Merjola-Partaselta. Irja Harju, nykyisen toi-
minnan yhteyshenkilö, seuraa vieressä.
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kuksessa. Puijonlaakso-Seura vastasi toi-
minnasta ja vapaaehtoisten rekrytoin-
nista. 

Projektin tavoitteena oli toimintamallin 
jatkuvuuden turvaaminen. Puijonlaakson 
Yhessä immeisiks` -hanke on kantanut 
hedelmää. Toimintamalli on ollut helposti 
kopioitavissa. Kuopion kaupungin vapaa-
ajantoimi jatkaa toimintaa, kouluttaa, 
rekrytoi, koordinoi ja virkistää vertaisoh-
jaajia ja SPR:n Kuopion osasto hoitaa ter-
veyspisteet.

SPR:lla  terveyspisteiden  toiminta laajeni 
ja uusia vapaaehtoisia tuli toimintaan 
mukaan.  Vastaanotot Suokadun palvelu-
keskuksessa alkoivat kaksi kertaa kuu-
kaudessa v. 2008. 

Setlementti Puijolan isännöimillä asukas-
tuvilla Saarijärven Koillistuulessa terveys-
piste käynnistyi vuonna 2008 ja Länsi-
Puijolla 2009. Punaisen Ristin Kontti kier-

rätystavaratalossa toimii myös terveys-
piste.

Vastaanottojen lisäksi he osallistuvat ja 
osin järjestävät erilaisia terveyteen ja hy-
vinvointiin liittyviä tempauksia. Terveys-
pisteissä tarjotaan  maksutonta, luotta-
muksellista, kiireetöntä terveysneuvontaa, 
ohjausta, verenpaineen ja verensokerin 
mittausta.  

Terveyspisteissä toimii nyt 20 vapaaeh-
toista terveydenhoidon ammattilaista. 
Nyt etsimme uusia terveydenhuollon am-
mattilaisia, jotta voisimme laajentaa toi-
mintaa Petosen Asukastuvalle. Terveyden  
ja hyvinvoinnin edistäminen on sydämen 
asia vapaaehtoisille. Tuula Merjola-Par-
tasta lainaten; ”On ollut ilo olla mukana. 
Moni kysyy, miten kehtaatte? Vastaus on, 
miksikäs ei!”

Teksti ja kuva Pirkko Karjalainen

SPR Kuopion osaston TERVEYSPISTEET

Terveysneuvontaa, ohjausta verenpaineen ja verensokerin mittausta. 

Terveyspisteet ovat avoinna syyskuun alusta toukokuun loppuun.

Leväsen palvelukeskus, Leväsentie 27, Päiväkeskuksen 2.kerros kk:n 1. ma klo 
9-10

Länsi-Puijon asukastupa, Rypysuontie 68, kk:n viimeinen ma klo 9-11 

SPR toimisto, Puijonkatu 9, (Huom. syyskuusta 2013 alkaen), parittoman viikon 
ti klo 9-11

Saarijärven asukastupa Koillistuuli, Saarijärventie 9, kk:n viimeinen ti klo 9-11

Kontin terveyspiste, Leväsentie 21, kk:n toinen ti klo 10-12

Puijonlaakson palvelukeskuksen kirjasto joka torstai 9-10

Jos olet terveydenhoitoalan ammattilainen ja olet kiinnostunut tulemaan mu-
kaan vapaaehtoiseksi, otathan yhteyttä irja.harju@kotiposti.net tai 
p. 0400 938 928
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PR:n Kuopion osaston monikulttuuri-
suustiimi ja Kompassi järjestivät 15.12. 
2012 yhdessä pikkujoulun maahanmuut-
tajille ja heidän suomalaisille ystävilleen. 
Viime vuoden vastaavasta tilaisuudesta 
oli ilmeisesti kiirinyt positiivista sanomaa, 
sillä Kompassin tilat pullistelivat väkeä. 
Paikalla kuultiin monenkielistä puheen-
sorinaa.

Ohjelma alkoi nuoren indonesialaisen ki-
tarataiturin soitolla ja laululla. Esiintyjä-
ryhmä Kameleontit improvisoi lasten vih-

Väki lisääntyi pikkujoulussa

S

Kitaransoittoa ja laulua indonesialai-
sittain.
 

Origamin saloja 
oppimassa.

Joulupukkikin saapui paikalle.

jeiden pohjalta. Sitten nähtiin thaitanssia 
nuoren viehättävän neitosen esittämänä. 
Lapset lauloivat suomalaisia joululauluja 
ja leikkivät niiden mukana. Laulu keskey-
tyi kuitenkin, kun ikkunan takana näkyi 
joulupukin liikettä. Pienimmille joulupuk-
ki toi pienen lahjapussin, jossa oli niin 
kuin kauan sitten omena, pipareita ja 
karkkia. Lapsia opastettiin aitoihin origa-
mitaitoihin. Aikuisille oli tarjolla glögiä, 
joulutorttuja ja pipareita.
 
Timo Hulkko
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Lapset leikkivät ja lauloivat.

Monikulttuurinen ystävätoiminta

Monikulttuurisella ystävätoiminnalla (moniku-toiminta) tuetaan pakolaisten 
ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. Jos sinä tai perheesi ha-
luat mukaan ystäväksi, ota yhteyttä.

Monikulttuurisen ystävätoiminnan päivystävä puhelin: 040 826 1916. Jos puhe-
limeen ei vastata, jätä viesti, niin sinulle soitetaan. Voit myös lähettää sähkö-
postia osoitteeseen moniku@sprkuopio.com Lisätietoa saa myös tiimin jäsenil-
tä, jotka päivystävät Kompassissa (Hapelähteenkatu 33) kuukauden ensim-
mäisenä keskiviikkona klo 15.30 – 17.00.

Tiimin vetäjä on Riina Myyryläinen ja mukana ovat aktiivisesti myös Pirkko Hill 
ja Riitta Hulkko.

Henkisen tuen valmiusryhmä 
on aloittanut vuoden vaihteessa ja se kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
harjoittelemaan. Ryhmää johtaa Pekka Kenjakka, p. 040 705 7762.
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Kuopion omaishoitajaryhmän
kokoontumiset syksyllä 2013:
 •  4.9.    klo 13-15
 •  9.10.   klo 13-15
 •  6.11.   klo 13-15
 •  11.12. klo 13-15

SPR Kuopion omaishoitajien tuki-
toiminta, Omaishoitajaryhmä,
puh. 040 582 1969
omaishoitajat@sprkuopio.com

Omaishoitajaryhmän aluetyöntekijä Jaa-
na Vilhunen esittelemässä toimintaamme 
Terve Kuopio -pisteessä. 

Omaishoitajaryhmä tutustumassa apuväline- ja tarvikemyymälään. 
Kuvat Matti Leinonen.

Omaishoitajatoiminta
maishoitajille järjestetään toiminnal-

lista ryhmätoimintaa, koulutuksia ja vir-
kistystilaisuuksia, joissa on mahdollisuus 
vertaistukeen. Mukaan voivat tulla ne, 
jotka haluavat toimia vapaaehtoisina 
auttamassa ja ne, jotka kaipaavat tukea 
omaishoitajana olemiseen.

O
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PR:n Kuopion osasto on aloittanut uu-
den Kaveriksi!-toiminnan Välitämme va-
paaehtoisia nuoria niin uusia kavereita 
toivoville kuin yksinäisyyttä kokeville 
15–30-vuotiaille nuorille. Vapaaehtoinen 
15–30 vuotias kaveri tapaa ystäväänsä 
säännöllisesti muutaman kerran kuussa. 
Kaverin kanssa voi käydä esim. elokuvis-
sa, keilaamassa tai kiipeilemässä. Kaverit 
voivat myös kokoontua pienemmällä po-
rukalla ryhmämuotoisesti.

Olemme kouluttaneet nuoria ystäviksi! 
He ovat saaneet perustietoja SPR:stä ja 

Haluatko kaverin, kaipaatko ystävää
tai koetko yksinäisyyttä?
S Kaveriksi!-hankkeesta, kaverina olemises-

ta sekä mm. henkisen tuen antamisesta. 
Nyt toivotaan, että vapaaehtoisille löytyy 
omia kavereita, ja hauska yhdessäolo & 
kaveritoiminta voi alkaa!

Kaveriksi-kaverit kertoivat Tyttö-
jen talolla toiminnastaan.

Tyttöjen talon aistihuoneessa oli pehmeyttä ja 
jännitettä.

Kaveriksi-tiimin aktiiveja va-
semmalta Mari, Elina ja Inka 
sekä juuri Kaveriksi-kurssin 
käyneet uudet vapaaehtoiset 
Tyttöjen talolla.

Kuvat Heli Nuutinen.

Kaveriksi -ystävätoiminnassa nuoret 
ovat kavereita ikätovereilleen. Kave-
reiden kesken voidaan käydä eloku-
vissa, keilaamassa, kahvilla tai mikä 
yhdessä tuntuu mukavalta ja mielei-
seltä tekemiseltä. 
Kaveksi-tiimiin saa yhteyden joko ka-
veriksi@sprkuopio.com tai Faceboo-
kin kaveriksi! SPR Kuopion osasto 
-ryhmän kautta.
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Punaisen Ristin viikko
Osaa auttaa, osaa pelastaa -teemalla toiminnan esittelyä ja ensiapuoppeja
 • la 4.5. klo 10-13 Kontti kierrätystavaratalossa, Leväsellä
 • la 4.5. klo 14-17 PRISMA:ssa
 • ti 7.5. klo 15-18 Sokoksen torikujalla
Eläkeläisten päiväkerho ma 6.5. klo 12-14 Marttalassa, Haapaniemenkatu 23
Ystäväpalvelun päivystys ke 8.5. klo 15-17 osaston toimistossa, Haapaniemenk. 38
Monikulttuurinen ystäväpäivystys ke 8.5. klo 15.30-17 Kompassilla, Hapelähteen-
katu 33

Mahdollisuuksien tori 25.5. klo 10-14 Satamatorilla

Olonkorjuutori 30.8.-1.9. Kuopio juhlii -viikonvaihteessa 

Operaatio Nälkäpäivä 12.-14.9. lipaskeräystä, keräyskeskus Puijonkatu 9.

Ehkäisevän päihdetyön viikko 4.-10.11.

Hyvä Joulumieli-valtakunnallinen keräys

SPR Kuopion osasto
Tulevia tapahtumia vuonna 2013

   

 

 

 
HUMANITAARISEN OIKEUDEN PERUSKURSSI 

Kuopiossa 8.–9.6.2013 
Onko terroristi oikeutettu sotavangin asemaan? 

Miten sotarikolliset voidaan asettaa vastuuseen teoistaan? 
Onko sodassakin sääntöjä? 

Miten humanitaarista apua toimitetaan ja meneekö se perille? 
 

Aika:  Lauantai 8.6.2013 (klo 9-18) – sunnuntai 9.6.2013 (klo 9–14) 
Paikka: Monikulttuurikeskus Kompassi, Hapelähteenkatu 33, Kuopio 
Hinta:  Jäsenille 10€, ei-jäsenille 30 €.  
 Kurssihintaan sisältyy aamu- ja iltakahvit sekä voileipälounas. 
 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen 31.5.2013 mennessä:  
Suvi Hirvonen, sp. suvi.hirvonen@redcross.fi puh. 050 555 3190 
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Kiitokset kukkasin ojensi Leena Närvänen.

Mummojen kupletin esittivät Kaija Pakkanen, Sinikka Happonen, Maire Suhonen ja 
Anna-Liisa Salke. Eläkeläisten päiväkerho aloittaa syksyn kokoontumiset ma 16.9. klo 
12–14 uusissa toimitiloissa.



Palautusosoite:
SPR Kuopion osasto
Haapaniemenkatu 38
70110 Kuopio

Jäsenhankintakampanja 2013
Nyt saat jokaisen hankkimasi jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksua vastaavasta arvos-
ta puolet lahjakorttina!

Lahjakortin summalla voit tilata itsellesi tuotteita Punaisen Ristin kaupasta. Tuotteet tila-
taan keskitetysti osaston toimesta ja luovutetaan lahjakorttia vastaan. Lahjakorttia ei voi 
muuttaa rahaksi eikä mahdollista ylijäämää palauteta. Alle 100 euron lahjakortti on saajal-
leen veroton.

Tee näin: Rekrytoi osastoomme uusia jäseniä.

Ilmoita sähköpostitse oma jäsennumerosi, oma nimesi ja hankkimasi jäsenen nimi osoittee-
seen: jasenhankinta@sprkuopio.com tai postitse osoitteeseen SPR Kuopion osasto, Puijon-

katu 9, 70100 KUOPIO (1.6.2013 alk.)

   Marraskuussa 2013 tarkistamme vuoden aikana SPR Kuopion osastoon liittyneet 
ja jos ilmoittamasi henkilö on maksanut jäsenmaksunsa, saat hänen osaltaan 

merkinnän hankitusta jäsenestä. Nimiä voit ilmoittaa 31.10. saakka, merkin-
nät yhdistetään yhdeksi lahjakortiksi, jota ehdit hyödyntää vaikkapa jou-

lulahjaostoksiin!

Punaisen Ristin jäsenyys on kannanotto. Jäsenmaksusi ansiosta   
 kykenemme auttamaan kriisitilanteessa nopeasti ja tehok-

   kaasti.

Jäsenenä saat myös erilaisia etuja:

✘  10 % alennus Suomen Punaisen Ris-
 tin järjestämästä ensiapukoulutuk-
 sesta.
✘ Jäsenetuja Punaisen Ristin kaupasta
 www.punaisenristinkauppa.fi 
✘ Avun maailma -järjestölehti.
✘ 10 % alennus Esperin uusista turva-
 puhelinsopimuksista.
✘ 30 % alennusta Otavamedian uusista
 laskuttamattomista lehtitilauksista 
 kotimaahan.
✘ Alennusta majoituksesta Suomen 
 Retkeilymajajärjestön hostelleissa.
✘ Hostelling International -ketjun kan-
 sainvälinen hostellikortti alennet-
 tuun hintaan.
✘ Alennusta Hertzin vuokra-autoista
 maailmanlaajuisesti (varaustunnus
 CDP 702088)

Onnea jäsenhankintaan!


