
Kuopion osasto

Jäsenyys on kannanotto – 
tänään on hyvä päivä liittyä 
jäseneksi
Suomen Punaisen Ristin jäsenyys on 
vaivaton tapa tukea järjestömme 
humanitaarista työtä lähellä ja kaukana.

Jäseneksi voi liittyä netissä: 
punainenristi.fi/liity
Valitse osastoksi Kuopio. 
Vuosijäsenyys maksaa: 
• 20 euroa tai
• alle 29-vuotiailta 10 euroa.  

Ainais-/ yritysjäsenmaksu 300 euroa.

Apua jäsenasioissa jäsenmestari  
heli.nuutinen@sprkuopio.com 
Kysy lisää tukemisen mahdollisuuksia  
puheenjohtaja pj@sprkuopio.com

Jäsenenä olet auttaja.

Keräykset
SPR Kuopion osaston omakeräyslippaita 
voit löytää kauppojen kassoilta

Nälkäpäiväkeräys 
www.nälkäpäivä.fi

Hyvä joulumieli -keräys
www.hyvajoulumieli.fi

Lahjoittajana autat!

Tänään on hyvä päivä auttaa!
SPR Kuopion osasto on osa 
 Vapaaehtoista pelastuspalvelua  
Kuopiossa (vapepa.fi) Lisätietoa 
vapepa.kuopio@gmail.com

Terveyspisteet
• saat maksutonta terveysneuvontaa
• voit mittauttaa esim. verenpaineen 

Vapaaehtoiset ovat terveydenhoidon 
 ammattilaisia. 

Lisätietoa terveyspisteet@sprkuopio.com 

Terveyspisteet ovat avoinna syys-toukokuu:

Petonen: K-Supermarket Petonen,  
Jalkasenkatu 5. Avoinna: kuukauden toi-
nen maanantai klo 10-12.

Länsi-Puijo: asukastupa, Rypysuontie 68.
Avoinna: parillisen viikon maanantai klo 9-11.

Petonen: asukastupa Kotikulma, 
Jalka senkatu 7. Avoinna: kuukauden 
ensimmäinen tiistai klo 10-12.

Särkiniemi: Asukastupa Katiska, Rimpitie 2. 
Avoinna: parillisen viikon tiistai klo 10-12. 

Levänen: Kontti-kierrätystavaratalo, 
Leväsentie 21. Avoinna: kuukauden 2.  
tiistai klo 10-12.
 
Saarijärvi: asukastupa Koillistuuli,  
Saarijärventie 9. Avoinna: kuukauden  
viimeinen tiistai klo 9-11.
 
Neulamäki: Neulastupa, Juontotie 6.
Avoinna: parittoman viikon keskiviikko 
klo 9-11.
 
Puijonlaakso: Puijonlaakson
toimintakeskus, Sammakkolammentie 12.
Avoinna: joka torstai klo 9-10.
 
Männistö: Melankadun toimintakeskus 
(Mäntykampus), Melankatu 10 B, kokoushuone. 
Avoinna: parillisen viikon torstai klo 9-11.

Kiertävä terveyspiste osallistuu erilaisiin 
tapahtumiin ja  tilaisuuksiin resurssien  
mukaan, ota yhteyttä 
terveyspisteet@sprkuopio.com

NÄILLÄ PERIAATTEILLA TOIMIMME

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA

Tule mukaan!

inhimillisyys

tasapuolisuus

puolueettomuus

riippumattomuus

vapaaehtoisuus

ykseys

yleismaailmallisuus

Kysy lisää, tule mukaan, tykkää…

Suomen Punainen Risti
Kuopion osasto 

Puijonkatu 9, 70100 KUOPIO
(Toiminta täällä, ellei muuta mainita.  

 Ei koulujen loma-aikoina.)

kuopio.punainenristi.fi

SPR-vapaaehtoisten tarinoita:

http://sprkuopio.blogspot.fi/

@sprkuopio   |   #sprkuopio

Ensiapuryhmässä opit uutta ja ylläpidät jo 
opittuja ensiaputaitoja. Ensiapupäivystäjät 
ovat auttamassa erilaisissa tapahtumissa. 
Kuva: Virpi Waenerberg
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Monikulttuurinen toiminta – 
MONIKU 
Ystävä- ja ryhmätoimintaa sekä erilaisia 
tapahtumia monikulttuurisessa porukassa. 
 Lisätietoa moniku@sprkuopio.com

Humanitaarisen oikeuden 
ryhmä
Ryhmä kokoontuu ennalta sovittuina ajan-
kohtina humanitaaristen asioiden äärellä.
Lisätietoa humoik@sprkuopio.com
www.facebook.com/humanitaarinenoikeus.

kuopio/

Muuta Punaisen Ristin 
toimintaa Kuopiossa

PLUSPISTE
www.punainenristi.fi/toimipisteet/kuo pion-
pluspiste

VERIPALVELU
Puijonkatu 23
www.veripalvelu.fi 

KIERRÄTYSTAVARATALO KONTTI
Leväsentie 21
www.kontti.punainenristi.fi

PUNAINEN RISTI ENSIAPU OY 
www.ensiapukoulutus.fi

Ensiapuryhmä
SPR Kuopion ensiapuryhmässä pääset 
opettelemaan ja harjoittelemaan monipuo-
lisesti ensiapua. Ryhmämme kokoontuu 
joka torstai klo 18.00, SPR koulutus-
tilassa (elo-toukokuu).

Lisätietoa ensiapuryhmänjohtajalta
ensiapuryhma@sprkuopio.com

Ensiapukurssit
Voit osallistua osaston järjestämille ensi-
apukursseille tai tilata ryhmäkurssin. Lisä-
tietoa kouluttajalta ETK Heikki Seder holmilta 
pj@sprkuopio.com

Ensiapupäivystykset
Tapahtuman järjestäjät voivat tilata kou-
lutettuja ensiapupäivystäjiä huolehtimaan 
osallistujien turvallisuudesta. Kysy lisää ja 
pyydä tarjous päivystysyhdyshenkilöltä 
p. 040 544 2602 
eapaivystys@sprkuopio.com

Täyttä elämää eläkkeellä 
-valmennukset 
Virtaa valmennuksesta ja vertaistoiminta-
ryhmästä. Valmennus tukee eläköityviä 
muutoksessa ja ylläpitää hyvinvointia  
uudessa tilanteessa.

Eloisat eläkeläiset
Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksen 
käyneiden eläkeläisten vertaistukiryhmä 
kokoontuu kerran kuukaudessa.  

Lisätietoa TEE-valmennuksesta ja  
Eloisista antaa 
Terttu Miettinen
tepa.miettinen@gmail.com
p. 040 526 5741

Henkisen tuen valmiusryhmä
Henkisen tuen valmiusryhmä kokoontuu 
harjoittelemaan noin kerran kuukaudessa 
kouluvuoden aikana ja toimii tarvittaessa 
viranomaisen apuna.

Ukkokerho Ajattomat
Miesten kesken mielenkiintoisia vierailuja 
ja erilaista tekemistä noin kerran kuussa.

Lisätietoa henkisen tuen ryhmästä 
ja Ukkokerhosta: Pekka Kenjakka, 
p. 040 705 7762, pekka.kenjakka@elisanet.fi

Ystäväpalvelu
Punaisen Ristin ystävänä saatu uusi tutta-
vuus on rikkaus molemmille. Vapaaehtoi-
nen ystävä esim. vierailee seuraa kaipaa-
van luona kotona tai laitoksessa. Yhdessä 
voi vaikka ulkoilla, seurustella tai lukea leh-
tiä. Koulutamme sinut tehtävään ja tuem-
me sinua. 

Ystäväpalvelu päivystää ja ottaa vastaan 
ystäväpyyntöjä sekä uusia vapaaehtoisia 
keskiviikkoisin klo 15-18  
(syys–toukokuu) p. 017 261 7270  
ystavapalvelu@sprkuopio.com 

Timanttiset eläkeläiset
Virkistystä päiväkahvittelun ja seurustelun 
merkeissä. Kerho kokoontuu joka toinen 
maanantai klo 13-15. 

Lisätietoa eläkeläisten päiväkerhosta, 
harjoituspotilaista tai ystävätoiminnasta: 
Leena Närvänen, p. 050 540 6905
narvanen.leena@gmail.com

Omaishoitajien tukitoiminta 
Kuopiossa järjestetään ryhmätoimintaa  
kerran kuussa. Ryhmätapaamiset ovat 
avoimia kaikille omaistaan hoitaville. 
”Omaishoitajan rinnalla - virkistystä,  
vertaistukea, tietoa ja taitoa”  
SPR Kuo pion osasto & Savo-Karjalan piiri, 
lisätiedot piirin aluetyöntekijän kautta  
p. 0400 955 556.

SPR-hengailuillat
ovat opiskelijoille ja nuorille suunnattuja 
teemallisia kokoontumisia yleensä  
kk 1. maanantai klo 18.
Lisätietoa hengailu@sprkuopio.com ja 
FB-sivun tapahtumista.

Kaveriksi! -toiminta 
Ystävätoimintaa 15–30-vuotiaille,  
nuorilta nuorille. Yhdessä voi käydä  
keilaamassa, kahvilla, elokuvissa tai har-
rastamassa sitä mikä kaveriksi-paria kiin-
nostaa. Ota yhteyttä sähköpostilla  
kaveriksi@sprkuopio.com, peukuta Face-
bookissa: Kaveriksi! SPR Kuopion osasto


