
10. vuosikerta 1/2014

Jäsenlehti

Kuopion osasto 1/2015

Jäsenlehti

Kuopion osasto



Päätoimittajalta

Mitä kahdellakymmenellä eurolla saa ruo-
kakaupasta? Kymmenellä eurolla ravinto-
lassa? Punaisen Ristin jäsenenä 20 eurolla 
saat neljä kertaa vuodessa valtakunnallisen 
Avun maailma -lehden ja 10% alennuksen 
Punaisen Ristin järjestämästä ensiapukou-
lutuksesta. Yhteistyökumppani Otavamedia 
tarjoaa 30% alennuksen uusista kotimaan 
laskuttamattomista lehtitilauksista. Jäsene-
nä tuet paikallista Punaisen Ristin toimin-
taa. Vuonna 2015 puolet jäsenmaksusta 
palautetaan paikallisosastoille. Maksamalla 
jäsenmaksusi maaliskuun loppuun men-
nessä olet mukana useissa valtakunnalli-
sissa arvonnoissa! Kerromme kampanjasta 
lisää toisaalla lehdessä.

Jäsenlehtemme ilmestyy nyt ensimmäisen 
kerran kokonaan nelivärisenä. Julkaisemme 
sitä kerran vuodessa, mutta toimintamme 
on vilkasta ympäri vuoden. Mistä sitten 

tietää mitä milloinkin tapahtuu? Keskiau-
keaman toimintakalenterissa kerromme 
tapahtumista ja kursseista. Parhaimman 
kokemuksen saa tulemalla itse mukaan, 
kuten minäkin olen todennut esimerkiksi 
viimesyksyisessä maasto-ensiapukilpailus-
sa Kömmähdyksiä kuusikossa. Joko sinä 
tykkäät Suomen Punaisen Ristin Kuopion 
osastosta? Seuraa osaston internetsivu-
ja kuopio.punainenristi.fi, vapaaehtoisten 
blogia sprkuopio.blogspot.com sekä Face-
book-sivua facebook.com/sprkuopio. Niistä 
tiedät mitä, missä ja milloin tapahtuu Pu-
naisen Ristin toiminnassa Kuopiossa. Mitä 
sinä haluat kokea tässä suuressa, kansain-
välisessä auttamisen verkossa?

Heli Nuutinen, 
osaston tiedottaja ja jäsenmestari

Kisaryhmä Sukkelat
savolaiset ”Kömmäh-
dyksiä kuusikossa” 
-kisan lähdössä
Tampereella. Hennariik-
ka Miettinen (vas.), Heli 
Nuutinen, Jaana Puus-
tinen ja Tanja Myllynen. 
Edessä Salla Heikkinen.



3 SPR Kuopion osastoJäsenlehti 1/2015

Jäsenlehti
1/2015
11. vuosikerta

Ilmestymispäivä
12.2.2015

Toimituskunta
Päätoimittaja
Heli Nuutinen, 
tiedottaja ja jäsenasiat
heli.nuutinen@sprkuopio.com
Kaikki tiedotustiimin jäsenet eri
toimintaryhmistä

Julkaisija
SPR Kuopion osasto
www.kuopio.punainenristi.fi
www.sprkuopio.com

Jäsenlehden aineistot
jasenlehti@gmail.com

Painopaikka
Kuopion Liikekirjapaino Oy
Kuopio

Painos 1000 kpl

Etukannessa SPR Kuopion osaston
puheenjohtajan avain.

Sisältö

Päätoimittajalta .....................................2

Kevätkokouskutsu .................................3

Mieleenpainumat - kymmenen vuotta 

osaston ruorissa.....................................4

Esittelyssä puheenjohtaja ......................5

Kaikki tiet vievät Geneveen ...................6

Ukkokerho Ajattomat..............................9

Tästä ystävyys alkoi .............................10

Valtakunnalliset kampanjat ..................12

Vuoden 2015 tapahtumat ja kurssit......13

SPR Kuopion terveyspisteet .................14

Omaishoitajien tukitoiminta..................15

Tuoreen ensiapuryhmäläisen 

tunnelmia..............................................16

Kuvaotoksia vuoden 2014 varrelta .......17

Red Nose Restaurant ...........................18

SPR Kuopion ensiapuryhmän  

VeriRyhmä.............................................21

Terveisiä syksyltä 2014.........................22

SPR Kuopion osaston hallitus 

vuodelle 2015 ......................................23

SPR Kuopion osaston  
Kevätkokouskutsu

Osaston kevätkokous pidetään
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Olen kokenut mielenkiintoisen kymmen-
vuotisrupeaman Punaisen Ristin Kuopion 
osaston puheenjohtajana. Pestini alkoi 
dramaattisesti samana vuodenvaihteena 
2005, juuri kun Aasian tsunamin jälkeinen 
katastrofikeräys oli käynnissä. Kahdeksan 
päivän aikana Kuopiossa kerättiin ennä-
tykselliset 110 000 euroa SPR:n katastrofi-
rahastoon. Muistan kuopiolaisten auttami-
senhalun olleen käsin kosketeltavaa.
 
Yksi läheisimmistä asioista vuosien varrella 
on ollut osaston oman jäsenlehden tekemi-
nen. Alkuvuosina lehti ilmestyi kunnianhi-
moisesti neljästi vuodessa. Pitkään lehteä 
julkaistiin yhdessä Kuopion järvipelastusyh-
distyksen kanssa. Kiitän lehden teon alku-
metreillä jäsentiedottamiseen kannustanei-
ta Jari-Pekka Korhosta sekä lehden teossa 
vuosia mukana olleita Hannu Kosusta ja Ari 
Tuuria. Lehti ilmestyi alussa Vapaaehtoisen 
pelastuspalvelun teemalla, mutta vakiin-
tui pian Punaisen Ristin ja järvipelastajien 
tiedotuskanavaksi jäsenistölleen. Iloitsen 
siitä, että vähintään yksi numero on ilmes-
tynyt joka vuosi. Lehtemme tärkein tehtävä 
on ollut kertoa, mitä teemme paikallisesti 
Punaisen Ristin osastossa. Toivon, että lehti 
voi hyvin jatkossakin.

Myös vapaaehtoistoiminnassa on vuosi-
en saatossa tapahtunut monenlaista: olen 
saanut nähdä, kuinka monikulttuurinen ys-

Mieleenpainumat – kymmenen
vuotta osaston ruorissa

tävätoiminta, terveyspisteet ja omaishoita-
jien ryhmätoiminta ovat vakiintuneet Punai-
sen Ristin uusiksi toiminnoiksi Kuopiossa. 
Osaston taloudellista asemaa auttoivat 
vuonna 2006 saadut kaksi testamenttilah-
joitusta, joiden avulla monipuolista vapaa-
ehtoistoimintaa on voitu tukea ja kehittää. 

Uusien toimivien toimitilojen löytyminen 
Puijonkadulla on ollut ilonaihe: vapaaeh-
toistoiminnassa on jo yksin tilojen puolesta 
näkynyt uutta imua eikä ihme, sillä nyt mei-
dät löytää helpommin. Ja tietysti monessa 
muussa olen saanut olla mukana, yhdessä 
on tehty ja onnistuttu.  Osaston parisataa va-
paaehtoista  ovat tehneet kaiken sen työn, 
josta puheenjohtajana on voinut olla ylpeä. 
Kiitän siitä teitä kaikkia!

Oma tulevaisuuden suunnitelmani on pe-
rehtyä osaston arkiston kätköihin ja histo-
riaan,  kenties aikaansaannosta voi esitellä 
osaston 70-vuotisjuhlissa aikanaan? Kiitän 
vielä kerran kaikkia yhteistyökumppaneita, 
osaston hallituksen jäseniä  ja vapaaehtoi-
sia, joiden kanssa olen saanut tehdä va-
paaehtoistyötä osaston puheenjohtajana. 
Toivotan osaston uudelle puheenjohtajalle 
Heikki Sederholmille menestystä osaston 
luotsaamisessa! 

Jouni Nuutinen, 
osaston puheenjohtaja v. 2005-2014

Uusi puheenjohtaja Heikki 
Sederholm (vas.) saa osaston 
pj-avaimen Jouni Nuutiselta.



5 SPR Kuopion osastoJäsenlehti 1/2015

Esittelyssä puheenjohtaja

Osaston 
sihteeri Riikka 
Savonen 
(vas.) ja pu-
heenjohtaja 
Heikki Seder-
holm valmiina 
kokoukseen.

Olet aloittanut vuoden alussa SPR Kuopion 
osaston puheenjohtajana. Mitä haluat ker-
toa itsestäsi osastomme jäsenille?

Asun Petosella vaimon ja 16-vuotiaan 
Patrik-pojan kanssa. 19-vuotias Henrik on 
nyt armeijassa. Olen eläkkeellä valtion vi-
rasta.

Mitä olet tehnyt aiemmin Punaisessa Ristis-
sä? Kauanko olet ollut mukana?

Ensiapu 1-kurssin olen käynyt vuonna 
1969 ja sen jälkeen vuonna 1970 aloittanut 
ensiapuryhmässä ja toiminut myös ensi-
apuryhmänjohtajana. Olen ollut Helsingin 
ja Uudenmaan piirihallituksessa kymme-
nen vuotta, jolloin myös Punaisen Ristin 
valio- ja toimikunnissa puheenjohtajana ja 
jäsenenä. Puheenjohtajakokemusta sain ai-
koinaan Kallion osaston ja sittemmin Kallio-
Käpylän osaston puheenjohtajan pesteistä.

Nyt olen ollut jäsenenä muutamia vuosia 
Savo-Karjalan piirihallituksessa ja SPR Kuo-
pion osaston varapuheenjohtajana. Koulut-

tajana olen saanut jakaa tietoja ja taitoja 
myös muille.

Mitkä asiat saavat sinut yhä innostumaan 
tässä maailmanlaajuisessa järjestössä?

Ihmisten aktiivisuus ja into, kun he halu-
avat oppia uutta ja kehittää tätä järjestöä 
periaatteiden mukaisesti.

Mitä itse kysyisit uudelta puheenjohtajal-
ta? Vastaa myös kysymykseesi.

Miten hyvin tunnet Punaisen Ristin orga-
nisaation? Uskon itse tuntevani ja tietäväni 
sen. Toki kaikki toiminta-alat eivät ole vielä 
ihan tuttuja eli haluan tutustua niihin lisää.

Mitä terveisiä haluat lähettää jäsenlehden 
lukijoille?

Toivottaa iloa auttamisesta, joka on myös 
tämän kauden valtakunnallinen teema. Se 
nimittäin auttaa meitä kaikkia jaksamaan 
tässä vapaaehtoistoiminnassa.

Osaston uusi puheenjohtaja Heikki Sederholm kannustaa iloitsemaan auttamisesta.
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Geneve on Punaisen Ristin ja Punaisen Puo-
likuun liikkeen syntykaupunki. Genevessä 
on kahden suuren organisaation, IFRC:n 
ja ICRC:n, päämajat lukuisten muiden kuu-
luisien toimijoiden, kuten YK:n tai Unicefin 
lisäksi. 

Istun IFRC:n (Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun kansainvälinen liitto) takateras-
silla aurinkoisessa Genevessä lounaalla ja 
keskustelen kolmen suomalaisen työnte-
kijän kanssa. Puheensorina täyttää teras-
sin ja monet ohikulkijat hymyilevät meille. 
Ilmeisesti suomen kieli on mukavaa kuul-

Kaikki tiet vievät Geneveen

tavaa Sveitsin ranskankielisellä alueella, 
sillä työkielenäänkin työntekijät käyttävät 
lähinnä englantia. Työpaikka, IFRC, toimii 
kansallisten Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun yhdistysten koordinoijana tehtä-
vänään kehittää ja johtaa sekä kansallisten 
yhdistysten toimintaa, että rauhanaikaista 
avustustoimintaa maailman katastrofeissa. 

Olimme aamulla ystäväni kanssa valmis-
tautuneet tapaamiseen pohtimalla kysy-
myksiä, joiden avulla saisimme lisätietoa 
työntekijöistä ja heidän toimenkuvistaan 
Genevessä. Ensimmäisten minuuttien jäl-
keen minulle kävi hyvin selväksi, että voin 
unohtaa kysymykset. Keskustelun alettua 
loppua ei heti näkynyt. Molemminpuolinen 
kiinnostus oli aitoa. Siinä missä itse kerroin 
parhaani mukaan SPR Kuopion osaston 
toiminnasta, kertoivat Hannele Häggman, 
Mika Jouhki ja Valpuri Saarelma-Dikkers 
omasta työstään ja työnkuvastaan.

Suomalaisten työntekijöiden porukka koos-
tuu eri alan ammattilaisista. Hannele Hägg-
man kertoo olevansa ”siviiliammatiltaan” 
sairaanhoitaja, jonka työtehtävänä Gene-
vessä on vastata kansainvälisten delegaat-
tien terveydestä maailmalla. Työnkuva on 
muuttuva niin kuin on maailma ympärilläm-
mekin: siinä missä hän kehittää laajemmin 
työntekijöiden henkilökohtaisen tervey-
denhuollon toimimista katastrofialueiden 
keskellä, hän kantaa huolta myös yksittäi-
sen työntekijän matkasta Afrikassa alueel-
la, jossa parhaillaan jyllää Ebola-epidemia. 
Kokemusta ”kenttätyöstä” hän on käynyt 
keräämässä itselleen muun muassa ERU-
yksikössä ja terveysdelegaattina Intiassa, 
Palestiinassa, Sri Lankassa ja Indonesiassa.

Kysyttäessä Valpuri Saarelma-Dikkersin 
työnkuvaa, saan vastaukseksi naurunsekai-
sen huokauksen. Työnkuva on juuri hiukan 
muuttumassa eikä sitä ole aina helppo se-
littää (ja voin luvata, että vielä vaikeampaa 

Valpuri Saarelma-Dikkers, Hannele Hägg-
man ja Mika Jouhki Genevessä.

Osastomme vapaaehtoinen Laura Tossa-
vainen vieraili Genevessä ja kävi terveh-
timässä suomalaisia työntekijöitä.
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se on kirjoittaa auki). ”Yksinkertaisuudes-
saan” Valpuri on toiminut katastrofeihin 
liittyvän toiminnan asiantuntijana ja on 
nyt keskittymässä kehittämään Punaisen 
Ristin Liikkeen eri toimijoiden yhteystyötä 
ja koordinaatiota, erityisesti suuremmissa 
operaatioissa. Geneve on Valpurille tuttu: 
jo 10 vuotta sitten hän tuli IFRC:lle töihin 
harjoittelijaksi katastrofivalmiusosastolle. 
Välissä hän on ennättänyt työskennellä 
muun muassa liiton tehtävissä raportoin-
nin ja viestinnän parissa tsunamin jälkeen 
jälleenrakennettavalla Malediiveilla ja Haitin 
maanjäristysoperaation tukena Panamas-
sa, ennen paluutaan Geneveen nykyisiin 
tehtäviinsä.

Mika Jouhki puolestaan toimii viestinnän 
asiantuntijana. Erityisesti hänen työnsä on 
kehittää FedNet-internetpalvelua (fednet.
ifrc.org), joka on kansainvälinen informaa-
tio- ja yhteydenpitoväline Punaisen Ristin 
työntekijöille ja vapaaehtoisille. Alkujaan 
Jouhki on työskennellyt SPR Keskustoimis-
tossa nettiviestinnän parissa ja Geneveen 
hänet toi ”vuoden pesti” kansainvälisen 
viestinnän parissa. Pesti on vain jo nyt jat-
kunut hieman pidempään.

Keskustelemme Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun toiminnasta. Yleisesti olemme 
hyvin tyytyväisiä siihen, kuinka paljon eri-
laisia mahdollisuuksia Punainen Risti tarjo-
aa, sekä ammatti- että harrastusmielessä. 
Kerron heille suu vaahdossa oman osastoni 
monipuolisesta toiminnasta ja annan pai-
notuoreet osastomme jäsenlehdet. Seu-
raavassa jäsenlehdessä onkin juttu heistä 
itsestään. 

Keskusteltuamme heidän työstään ja Kuo-
pion osastosta ”ruohonjuuritason toimija-
na” minua toki kiinnostaa, miten Punainen 
Risti näkyy Genevessä muutoin kuin pää-
majoina. Kuten arvelin, Punaisen Ristin liik-
keellä on Genevessä omat perinteensä ja 

Päämaja Genevessä.

juurensa. Erityisesti Punaisen Ristin -viikko 
ja -päivä toukokuussa näkyvät katukuvas-
sa. Tuolloin raitiovaunut ja Geneveä halko-
va Mont Blancin silta on koristettu punaisin 
ristein. Lisäksi ”turisteille” on tarjolla ”Hen-
ry Dunant’n jalanjäljissä” -kävelykierros ja 
kaupunkijunakierros, jossa sivutaan Punai-
sen Ristin historiaa ajamalla paikkojen ohi, 
jossa Geneven sopimuksia on laadittu tai 
pysähtymällä Henry Dunant’n patsaalle. 

Koska olemme Punaisen Ristin asialla, tah-
doin lopuksi tietää, kuinka periaatteet nä-
kyvät työntekijöiden päivittäisissä toimissa. 
Mika Jouhki nostaa esille, että periaatteet 
ovat ”sisäänrakennettuna” viestintään, esi-
merkiksi vapaaehtoisten merkityksen ko-
rostaminen ja avun tarvitsijoiden puolesta 
puhuminen. Lisäksi viestinnässä on muistet-
tava, mitä Punaisen Ristin nimissä voidaan 
sanoa ja toisaalta mitä sanotaan. Hanne-
le Häggman puolestaan kertoo, että esi-
merkiksi delegaattien valinnassa pyritään 

jatkuu seuraavalle sivulle
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olemaan tasapuolisia: kaikilla yhdistyksillä 
on samanlainen mahdollisuus auttaa. Toi-
saalta muistetaan myös delegaattien yksi-
löllisyys ja luodaan heille mahdollisuuksia 
toimia. Valpuri Saarelma-Dikkers kokoaa 
lopuksi hyvin kaiken yhteen. Punaisen Ris-
tin tehtävänä on ”muistutella”, että vaikka 
maailmassa ja avustustyössä uudistutaan, 
periaatteet ovat edelleen käyttökelpoisia 
ohjenuoria. 

Jo tullessani IFRC:n päämajalle tunsin kuu-
luvani joukkoon. Eikä ihme, tapaamisen jäl-
keen tunne vain vahvistui. Erilaisia ihmisiä, 
eri lähtökohdista ja eri tehtävien tuomana 
ovat löytäneet kansainvälisen ja arvoste-
tun järjestön. Jokaisen toimijan panos on 
tärkeä, jopa vapaaehtoisten, kuten periaat-
teetkin sen määrittelevät. Myös tasavertai-
suuden pystyi kokemaan konkreettisesti, 
olimme kaikki oman asiamme ”lähettiläitä”. 

Olen tainnut jossain blogissani verrata Pu-
naista Ristiä sadeviittaan, jonka alta jokai-
nen voi löytää oman paikkansa toimia. Nyt 
voisin lisätä, että ”kaikki tiet vievät Gene-
veen”. Päämajan seinien sisäpuolella teh-
dään paljon ”näkymätöntäkin” työtä, jotta 
jokainen Punaisen Ristin toimija pystyisi toi-
mimaan omassa roolissaan järjestön etujen 
mukaisesti.

Kiitos Hannelelle, Valpurille ja Mikalle vie-
raanvaraisuudesta! Ehkäpä vielä jonain päi-
vänä tiemme risteävät Punaisen Ristin myö-
tä uudestaan.

Laura Tossavainen
Kuvat: Laura Tossavainen ja Zaida Kosonen

Lisää kuvia ja Lauran terveisiä Punaisen Ris-
tin ja Punaisen Puolikuun museosta Gene-
vestä löytyy SPR Kuopion osaston vapaaeh-
toisten blogissa www.sprkuopio.blogspot.
com huhti-toukokuulta 2014. 

Laura Tossavainen Punaisen Ristin mu-
seon edustalla.

Punainen Puolikuu avustustyöntekijän 
liivissä ja punainen kristalli lipussa.
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Ukkokerho Ajattomat

Ukkokerho 
Ajattomat val-
mistautumas-
sa Lennoston 
vierailuun.

Kuva: Pekka 
Kenjakka.

Ukkokerho Ajattomat perustettiin keväällä 
2014. Ajatus lähti siitä kuin SPR Savo-Kar-
jalan piiri sai keskustoimistolta testament-
tirahaa käytettäväksi yksinäisten miesten 
aktivoimiseksi liikkumaan ja harrastamaan 
sosiaalista kanssakäymistä.

Osastosta kerättiin työryhmä Pirkko Kar-
jalaisen johdolla pohtimaan mitä voitaisiin 
asian eteen tehdä. Työryhmään kuuluivat 
Pirkko Karjalaisen lisäksi Leena Närvänen 
sekä allekirjoittanut. Mitä aikuiset miehet 
haluavat? Siinä kysymys mihin työryhmän 
tehtävä oli löytää vastaus. Kehittelimme 
ryhmässä erilaisia ajatuksia mahdollisista 
tekemisistä, mitkä kiinnostaisi vanhenevia 
miehiä.

Autot, junat, lentokoneet ja mahdolliset tu-
tustumiset erilaisiin laitoksiin ja yrityksiin. 
Siitä se idea sitten aukesi. Olihan tehtävänä 
suunnata toiminta miehille. Lentokoneet ja 
Karjalan lennosto. Siinähän se on. Innos-
tuimme itsekin loistavasta ideasta.

Pirkko Karjalainen alkoi puuhata yhteyk-
siä Lennostoon ja niin käynnistyi toiminta 
Ukkokerhon perustamiseksi. Saimme yhte-
ystietoja omaishoitajatoiminnan vetäjältä 
sekä kaupungilta. Kirjoitimme houkuttele-
van kirjeen, jossa kerroimme kokoontumi-
sesta. Ensimmäiseen kokoontumiseen saa-
pui seitsemäntoista eri-ikäistä miestä. 
Kokoonnuimme SPR:n toimistolla, jonne 
Leena oli järjestänyt kunnon kahvitarjoilun. 

Siellä keskustelimme ja kartoitimme tule-
vaa, sekä selvitimme miesten haluja tulevaa 
toimintaa silmällä pitäen.

Karjalan lennoston vierailu toteutui tou-
kokuussa ja oli oikein onnistunut. Saimme 
tutustua lennoston toimintaan sekä meille 
annettiin myös mahdollisuus tutustua Hor-
nettien huoltotoimiin. Oppaana toimi esi-
kuntapäällikkö.

Ukkokerho Ajattomat jäi vierailun jälkeen 
kesän viettoon, mutta kerho oli saanut sy-
säyksen käynnistyäkseen jälleen syksyn 
tultua. Syksyn aikana olemme kokoontu-
neet kolme kertaa. Olimme KalPan vieraina 
seuraamassa peliä KalPa-Blues, jonka Kalpa 
tietysti voitti. koska kannustamassa oli rau-
tainen joukko Ajattomia. Olemme saaneet 
myös kuunnella mukavasti toteutettua esi-
telmää poliisin toiminnasta ja organisaati-
osta tänä päivänä. Luennoitsijana meillä 
tai oikeastaan kansankielellä kertojana oli 
ylikonstaapeli Juha Taskinen Itä-Suomen 
poliisilaitokselta Kuopiosta.

Ukkokerho Ajattomat on vakiinnuttanut 
paikkansa SPR:n Kuopion osaston yhtenä 
toimintamuotona ja jatkaa edelleen aktii-
vista toimintaan tulevana vuotena. Tulossa 
on tutustumisia ja vierailuja sekä myös aut-
tamista.

Pekka Kenjakka
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Siitä on kohta kuusi vuotta aikaa, kun aloin 
miettimään ystäväksi ryhtymistä.  Minulla 
oli aikaa pari tuntia viikossa ja halua auttaa 
ystävän tarvitsijaa. Olin tietoinen, että kes-
kiviikkoisin SPR:n ystävänvälityksessä on 
päivystys, jonne minun tulisi mennä tässä 
tärkeässä asiassa.

Sitten eräänä keskiviikkona päätin, että 
ensi viikolla menen käymään ystäväväli-
tyksessä.  Asia mietitytti paljonkin, olisin-
ko valmis mahdollisesti pitkään jatkuvaan 
”suhteeseen”. Olenko sopiva jollekin täysin 
tuntemattomalle henkilölle ystäväksi. Hy-
väksyisikö hän minut, vai saisinko ”rukka-
set”.  Monenlaiset asiat pyörivät mielessäni.  
Mitähän asioita tämä ystäväni haluaisi teh-
dä kanssani?  Koska olin halukas vanhem-
man ihmisen ystäväksi, saatoin vain kuvi-
tella mistä hän olisi kiinnostunut tai mikä 
on hänen vointinsa. Ystäväthän yleensä 
tekevät molemmille mieluisia juttuja.  Mutta 
lopulta olin käsitellyt asian loppuun ja olin 
mielestäni valmis. Taisi siinä ”haudutelles-
sa” muutama keskiviikko mennä ohi.

Lopulta keväisenä keskiviikkona menin 
SPR:n toimistolle. Epävarmuutta tuntien 
kävelin toimistoon ja sieltähän löytyi hen-
kilö, joka otti vastaan ystävällisesti jutustel-

Tästä ystävyys alkoi

len. Sain valita kahdesta lähistöllä asuvasta 
henkilöstä.  Hyvä ettei käsi tärissyt, kun 
otin puhelimen luurin ja keskustelin tulevan 
vastaystäväni kanssa. Näin saimme sovit-
tua tapaamisajan seuraavaksi tiistaiksi. 

Tiistai olikin mielenkiintoinen päivä meille 
molemmille, minulle ja tulevalle ystävälleni.  
Kun soitin hänen ovikelloaan, oli jännitystä 
ilmassa molemmilla puolilla ovea. Lopulta 
kahvikupposen ääressä tilanne tasoittui ja 
asiat alkoivat selvitä.  Jälkikäteen ystäväni 
on kertonut jännittäneensä, kukahan sieltä 
ovesta tulee.  Luulenpa, että jännitys oli hä-
nellä suurempi kuin minulla. 

Tästä alkoi ystävyytemme ja jatkuu edel-
leen.  Kävimme alkuaikoina kävelyillä, uima-
hallissa, teatterissa, kaupungilla kahviloissa 
ja asioilla.  Tällä hetkellä tapaamisemme 
ovat rajoittuneet yhä enemmän ja enem-
män ystäväni kotiin.  Terveydellisistä syistä 
tukeani tarvitaan tällä hetkellä enenevässä 
määrin asiointiin ja yksinäisyyden lievittä-
miseen. Muisteluhetket menneistä tapah-
tumista ovat tärkeitä ystävälleni ja mielen-
kiintoisia uusia asioita minulle. 

Anna-Maija Pakarinen

Anna-Maija Pakarinen.
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Kun kaipaat ystävää tai sinulla olisi aikaa ja 
mahdollisuus itse olla sellainen, ota rohkeasti yhteyttä!

Ystävävälitys päivystää joka keskiviikko klo 15-18 
puh. (017) 261 7270 ja ystavapalvelu@sprkuopio.com Puijonkatu 9. 
Lisätietoja ystävätoiminnasta Leena Närvänen, puh. 050 540 6905. 

Eläkeläisten päiväkerho kokoontuu joka toinen maanantai klo 13 
(pariton viikko keväällä 2015).

Monikulttuurisen ystävätoiminnan Moniku-päivystykset 
Monikulttuurikeskus Kompassilla, Hapelähteenkatu 33, 
yhteydenotot: moniku@sprkuopio.com tai p. 040 826 1916

Kaveriksi – ystäviä nuorilta nuorille: 
kaveriksi@sprkuopio.com tai p. 044 792 2668 
tai Facebook-ryhmän kautta: Kaveriksi! SPR Kuopion osasto

Ystäväksi, kaveriksi

”Punainen risti valkoisella pohjalla on 
suojamerkki ja asevoimien lääkintähuol-
lon tunnus. Se suojelee kriisitilanteissa 
siviilejä, avustustyöntekijöitä ja haavoit-
tuneita sotilaita. Suojamerkin omistavat 
sodan oikeussääntöihin eli Geneven so-
pimuksiin sitoutuneet valtiot, joista Suo-
mi on yksi. Punaisella Ristillä on oikeus 
käyttää tunnusta toimintansa merkitse-
miseen ja valvoa sen käyttöä.” 

Joko tunnet punaisen puolikuun ja punai-
sen kristallin? Lue lisää www.humanitaa-
rinenoikeus.fi tai nouda toimistoltamme 
esite: Tunnus, joka suojaa.

Tule oppimaan lisää vaikkapa Yhteisen li-
pun alla -kurssille!

Merkki suojaa sinua – 
suojaa sinä merkkiä!

RAAFINEN OHJE 2003
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TAMMIKUU

2015
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Vuoden 2015 tapahtumat ja kurssit

Paikka: SPR koulutustilat, Puijonkatu 9, 70100 KUOPIO, ellei toisin mainita.

Kevät 
Helmikuu
	 •	la	14.2.	klo	11-15	Ystävänpäiväkahvit,	tule	kahville	ystäväsi	kanssa
	 •	ke	18.2.	klo	18	Elävä	kirjasto	–kirjastonhoitajien	koulutus	jatkuu	
  (kirjat mukaan: ma 9.3. klo 18/ma 16.3. klo 18), lisätietoa nettisivulta 
  Tapahtumat-kohdasta
	 •	ma	23.2.	klo	17-20	Yhteisen	lipun	alla	–kurssi
	 •	la	28.2.	klo	9-16	Henkisen	tuen	kurssi	(*
Maaliskuu
 •	la	21.3.	klo	10-14	Elävä	kirjasto	Kuopion	kaupunginkirjastolla
	 •	la	28.3.	klo	9-16	Ystäväkurssi	(*
	 •	23.3.	klo	18	Osaston	kevätkokous
Huhtikuu
 •	pe	17.4.	Arjen	turvallisuuskurssi	(yhdessä	seurakunnan	kanssa)	(*
	 •	la	18.4.	Hätäensiapu	(*
	 •	25.-26.4.	Ensiapujotos	ensiaputaitajille,	Suovu-Palosen	retkeilyreitti.
   Tied. ja ilm. 15.3. mennessä: jotos@sprkuopio.com
Toukokuu
 •	ma	4.5.	Punaisen	Ristin	viikko	alkaa	ja	illalla	Monikulttuurinen	tapaaminen	
	 •	ma	11.5.	klo	17-20	Yhteisen	lipun	alla	–kurssi

Lisätietoa	ystävätoiminnan	kursseista(*	Leena	Närvänen	puh.	050	540	6905.	

Syksy
Elokuu
 •	ke	19.8.	klo	17-20	Yhteisen	lipun	alla	–kurssi
Syyskuu
	 •	to-la	17.-19.9.	Nälkäpäivä-keräys
	 •	ke	30.9.	klo	17-20	Yhteisen	lipun	alla	–kurssi
Marraskuu
	 •	Nenäpäivä
Joulukuu
	 •	Hyvä	Joulumieli	–keräys

Muutokset ovat mahdollisia. 
Seuraa tapahtumailmoittelua www.kuopio.punainenristi.fi

Yhteisen	lipun	alla	–kurssi	on Punaisen Ristin peruskurssi, jossa tutustut järjestön 
historiaan ja periaatteisiin sekä saat tietoa paikallisesta vapaaehtoistoiminnasta. 
Kuulet myös miten voit olla yksi lenkki kansainvälisessä avun verkossa. Näille 
kursseille	ilmoittautumiset	www.kuopio.punainenristi.fi	–sivun	Tapahtumien	kohdalta.
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SPR Kuopion osaston terveyspisteet

SPR Kuopion osaston terveyspistetoiminta 
on parin kolmen vuoden aikana laajentunut 
voimakkaasti. Tällä hetkellä matalankyn-
nyksen terveyspiste on Puijonlaaksossa, Le-
väsellä, Petosella, Saarijärvellä, Länsi-Puijol-
la ja SPR:n toimistolla, Puijonkatu 9. Uusin, 
seitsemäs terveyspiste avautui syyskuussa 
Neulastuvalla. Asukastupa toimii vuoden 
2015 alusta Neulamäen ostoskeskuksessa. 

SPR-terveyspisteet 
Puijonlaakson palvelukeskus, henkilökunnan ruokasali, joka torstai klo 9-10

Länsi-Puijon asukastupa, Rypysuontie 68, parillisen viikon maanantai klo 9-11 

Kohtaamispaikka Kotikulman Petonen, Jalkasenkatu 7, kK:n ensimmäinen 
maanantai klo 10-12                        

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

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

Neulamäen asukastupa, Neulastupa, ostoskeskus, Neulamäentie 8, 
kk:n toinen keskiviikko klo 9-11

Lisäksi meillä on kiertävä terveyspiste, jota 
voi tilata erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuk-
siin osoitteesta: sannapirkko@gmail.com

Terveyspisteissä vapaaehtoiset terveyden-
huollon ammattilaiset antavat terveysneu-
vontaa, ohjausta, verenpaineen- ja veren-
sokerin mittauksia. Toimijoita on 18.

Terveyspistetoiminta on kaikille avointa, 
maksutonta ja luottamuksellista. Terveys-
pisteet ovat avoinna syyskuusta toukokuu-
hun.

Tervetuloa keskustelemaan!

Irja Harju
Terveyspisteiden yhteyshenkilö

vapaaehtoinen
irja.harju@kotiposti.net

Kielonpäivässä olivat mukana mm. ter-
veysvapaaehtoiset Irja harju (vas.), Pirjo 
Pajula ja Outi Korhonen. Takana vas. Arja 
Kaasalainen ja Pirkko Karjalainen.



15 SPR Kuopion osastoJäsenlehti 1/2015

   
 

Kuopion osasto                  Omaishoitajien tukitoiminta               Kevät 2015 

Omaishoitajien teemallinen vertaisryhmä 

Omaishoitajien teemalliseen vertaisryhmän tavoitteena on edistää omaistaan 
hoitavien hyvinvointia ja jaksamista. Jokaisella kokoontumiskerralla on aihee-
seen liittyvä asiantuntija alustus (mukana lisäksi virkistyksellinen vertaistuki-
kerta). 

Paikka: SPR:n Kuopion osaston koulutustilat, Puijonkatu 9. 

Kevään 2015 ohjelma 

Keskiviikko 14.1. klo: 13–15 
”Senioreillakin on oikeus kuulla”.  
Ikääntyvien kuuloasioista tulee kertomaan Irja Harju Kuopio Kuulo ry:stä. 
 
Keskiviikko 11.2. klo: 13–15 
”SPR:n Kuopion osaston terveyspisteiden esittely” 
Terveyspisteen vapaaehtoinen, Pirkko Karjalainen vieraana 
Punaisen Ristin terveyspisteissä voi keskustella ja saada maksutonta terveys-
neuvontaa. Siellä voi mittauttaa esim.verenpaineen vapaaehtoisella, joka on 
terveydenhuollon ammattilainen. Kuopiossa on tällä hetkellä toiminnassa 6 
terveyspistettä. Pirkko on lupautunut auttamaan myös tukiasioihin liittyvien 
lomakkeiden ja hakemusten täyttämisessä. 
 
Keskiviikko 11.3. klo: 13–15 
”Elä unoha evväitäs”-projektista tulee kertomaan Pohjois-Savon Muisti 
ry:stä ravitsemusterapeutti Tarja Puustinen. Hän kertoo, miksi terveellinen 
ruokavalio on tärkeä asia muistisairaalle ja hänen omaishoitajalle. 
 
Keskiviikko 8.4. klo: 13–15 
”Virkistyksellinen vertaistuki” kerta. 
 
Keskiviikko 20.5. klo: 13–15 
”Kevätretki”. Retkikohde ilmoitetaan kevään aikana. 
 
Tervetuloa kaikki omaistaan ja läheistään hoitavat ja aiheesta kiin-
nostuneet! 
 
Lisätietoja: SPR:n omaishoitajien tukitoiminnan aluetyöntekijä Jaana Vilhunen puh: 0400 
955 556 tai S-posti: jaana.vilhunen@redcross.fi 

Käy tutustumassa myös internetissä: http://rednet.punainenristi.fi/node/15659  
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Tuoreen ensiapuryhmäläisen tunnelmia

Odotan Puijonkatu 9:n edessä, että joku 
tulisi aukaisemaan oven. On ensimmäi-
nen kertani, kun olen päättänyt liittyä 
SPR:n toimintaan mukaan EA-ryhmän 
ryhmäillan muodossa. Edellisellä viikolla 
käyty infotilaisuus SPR Kuopion osaston 
EA-ryhmän toiminnasta on saanut minut, 
yleensä tiukasti yksilöharrastuksissa viih-
tyvän ihmisen, harkitsemaan harrastus-
ten sosiaalistamista. 

En ole koskaan ollut innostunut aerobic-
salilla ryhmässä hikoilusta enkä liiemmin 
koulujen mystisistä matematiikkakerhois-
ta. Hakeudun kirjojen ja musiikin pariin, 
mutta kaipaan silti, etenkin juuri työttö-
mäksi jääneenä, jotain kontaktia ulko-
maailmaan.

Aiemmin syksyllä kävin lyhyen Yhteisen 
lipun alla -kurssin, jonka vetäjä Heli Nuu-
tinen esitteli SPR:n toimintaa yleisesti ja 
hehkutti EA-ryhmää harrastuksena. Sil-
loin olin vielä tiukasti sitä mieltä, että ha-
luan mukaan pelkkään ystävätoimintaan. 
Ajatus jäi kumminkin kytemään jonne-

kin aivosolujeni sopukoihin ja sai minut 
ilmoittautumaan syyskuun Tervetuloa 
ensiapuryhmään -kurssille. Tiukan pari-
tuntisen paketin jälkeen infon pitäjät Jari 
Jokinen ja Riikka Savonen olivat saaneet 
minut vakuuttuneeksi, että KYLLÄ, tämä 
on kokeilemisen arvoinen juttu. Ja ennen 
kaikkea hyödyllistä puuhaa. Taitoja ja tie-
toa, mitä meistä lähes jokainen tarvitsee 
jossain vaiheessa elämäänsä.

Jäätiin siihen, että seison oven edessä. 
Tavoilleni uskollisena liian ajoissa. Ohjaa-
jat saapuvat avaamaan oven ja tervehti-
vät iloisesti. Kaikki jännittyneisyys katoaa 
hetkessä ja juttu alkaa luistaa. Istun alas 
ja sisään alkaa lappaa muita EA-ryhmäläi-
siä. Kaikki tervehtivät iloisesti. 

Hetkinen - missä se perisuomalainen tapa 
lysähtää alas tuoliin ja kiinnittää katse 
mahdollisimman äkkiä ja tiukasti pöydän 
lähimpään pystysuuntaiseen puukuituun? 
Nämä ihmisethän kommunikoivat. Ja ihan 
vieraalle, uudelle tyypille. Wau. Huomaan 
heti, että olen tervetullut osaksi ryhmää ja 
se tekee minut iloiseksi. En tiedä, mistä se 
johtuu, mutta heti ensimmäisestä ryhmäil-
lasta lähtien olen tuntenut oloni kotoisak-
si porukan keskellä. 

Yhteisten tehtävien suorittaminen, jou-
kossa joriseminen ja extrana vielä kivo-
ja tapahtumia, joita järjestetään sään-
nöllisesti. Minusta tuntuu, että olen 
löytänyt harrastuksen, josta toivottavasti 
riittää iloa - ja hyötyä myös muille jaettavak-
si. Kiitos kaikille EA-tyypeille, että sain liittyä  
seuraan :) !

Laura K.,
 tuore ensiapuryhmäläinen 

Laura ja Mira.
P.S. Kysy lisää seuraavasta 
Tervetuloa ensiapuryhmään -kurssista: 
jari.jokinen@sprkuopio.com.
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Kuvaotoksia vuoden 2014 varrelta

Vesionnettomuusrastilla vedettiin aironsa pudottanut 
rantaan ja autettiin hätääntynyttä auttaja taustalla.

Ensiapuryhmässä harjoitel-
laan erilaisia auttamistilan-
teita. Auttajina Tomi Soini-
nen, Riikka Savonen ja Jouni 
Nuutinen. Autettavana Ari-
pekka Soininen.

Päivystämme myös talvilajien 
kilpailuissa.

EA-Kisaryhmä Kuopion Tähtityttöset pohtimassa vauvan 
elvytystä Niittylahden opiston nurmella keväällä 2014.
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Lauantaina 15.11.2014 vietettiin kansainvä-
listä Pop-Up Ravintolapäivää. Minä ja SPR 
Kuopion osaston Moniku-ryhmä yhdessä 
suomalaisten ja ulkomaalaisten nuorten 
kesken otimme osaa ensimmäistä kertaa 
kyseiseen tempaukseen ja ”pystytimme” 
SPR:n tiloihin Restaurant Red Nose -ravin-
tolan. Kyseisellä tempauksella halusimme 
kerätä varoja Nenäpäiväkassaan.

Tukusta hankimme edeltävänä iltana kaikki 
tarvittavat ruoka-ainekset ja aterimet. Val-

Red Nose Restaurant

mistimme samaisena iltana yhdessä nuor-
ten kanssa yhden erän lihapataa ja riisiä, 
Riinan johtamana ja minä ohjauksen puo-
lella pitämässä homman hallussa. Keittiös-
sä oli illan aikana oikea tekemisen meininki: 
ruoka valmistui pikkuhiljaa ja sen huumaa-
va tuoksu täytti koko osaston. Teimme 
koemaistiaiset ja lihapata osoittautui to-
della herkulliseksi. Olimme siis onnistuneet. 
Hyvä me!

Jaoimme illan aikana ravintolapäivän työ-
vuorot, ketkä hoitavat keittiön puolella ruu-
an esille laiton, tilausten vastaanottamisen 
ja ruokien viemisen asiakkaille. Pientä jän-
nitystä oli varmasti ilmassa. Totta kai, sillä 
tempauksen järjestäminen oli kaikille meille 
uutta ja halusimme että onnistumme siinä. 
Ravintolapäivän aamuna valmistimme vielä 
yhden ison kattilallisen lihapataa, somis-
timme salin päivää varten ja teimme sisä- ja 
ulkomainokset.

Pop-Up Restaurant Red Nose oli avoinna 
kello 11 - 14. Tarjoilimme asiakkaille valmis-
tamaamme afrikkalaista lihapataa ja riisiä, 
huomioiden myös kasvisruuan ystävät, 
raikkaan hedelmäsalaatin sekä kahvin ja 
teen kera viiden euron hintaan. Ruokailun 
lomassa näytimme PowerPoint-esitystä Pu-
naisen Ristin toiminnasta.

Maukas lihapatamme osoittautui päivän 
aikana oikeaksi suursuosikiksi asiakkaiden 
sekä henkilökuntammekin keskuudessa. 
Kassaan kilahti kolikkoa ja seteliä toisensa 
perään. Asiakkaiden täyttyessä ”ravintola-
pöydistä”, tunnelma oli kuin oikeassa ravin-
tolassa konsanaan. Pystyi oikein aistimaan 
pienehkön kiireen tunteen, kun tilausta tuli 
peräjälkeen. Homma pysyi koko ajan suun-
nitellusti hallussa, eikä ote meiltä herpaan-
tunut edes pienen kiireen ollessa ilmassa.
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Nenäpäiväkassaan virtasi lopulta rahaa 
noin 80 euroa. Asiakkailta saamamme pa-
laute oli positiivista ja he tykkäsivät kovasti 
meidän tarjoamastamme ruuasta.

Oli ilo saada olla mukana toteuttamassa tä-
mänlaista tapahtumaa. Yhdessä tekemisen 
meininki, hyvässä yhteishengessä, ja osal-
lisuus päivän tapahtumaan loivat yhteisöl-
lisyyden tunteen. Suurkiitos kuuluu Riinalle 
tapahtuman suunnittelusta sekä kaikille ta-
pahtumaa toteuttamassa olleille henkilöille.

Mervi Keränen,
SPR Kuopion osaston työharjoittelija

Ravintolapäivän viettoa.

Moniku-ystävätoiminnan vapaaehtoiset 
valmistelivat ravintolapäivää.
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Ole osa turvaverkkoa
Maksa jäsenmaksusi ja kutsu lisää jäseniä. 
Yhdessä teemme enemmän hyvää lähellä 
ja kaukana.

Jäsenmaksut: 
20 € vuosijäsen
10 € nuorisojäsen (alle 29 v.) 
tai perheen toinen aikuinen jäsen
5 € saman perheen lapset (alle 29 v.)
300 € ainaisjäsenmaksu

Kun maksat jäsenmaksusi maaliskuun lop-
puun mennessä, osallistut vuoden ensim-
mäiseen jäsenarvontaan (15.4.2015), jossa 
palkintoina on kaksi kappaletta 200 euron 
arvoisia Sokos Hotels -lahjakortteja. Toi-
seen arvontaan (15.8.) osallistuvat kaikki 
edelliset ja heinäkuun loppuun mennessä 
liittyneet uudet jäsenet ja arvottavana on 
Kolmen Kaverin Jäätelöä loppuvuodeksi. 
Vuoden kolmannessa arvonnassa (15.12.) 
ovat mukana syksyn aikana (marraskuun 
loppuun mennessä) liittyneet uudet jä-
senet ja kaikki jo aiemmin tänä vuonna 
jäsenmaksunsa maksaneet. Silloin arvon-
tavoittoina ovat iPad mini -tabletit (2 kpl). 
Kun jäsen ilmoittaa uuden jäsenen hankki-
essaan, omat suosittelijan tietonsa (nimi, 
osoite, puhelinnumero ja mahd. jäsennu-
mero), hän saa lisää voittomahdollisuuksia 
arvonnassa.

Etsitään osaston 
historiamateriaalia 

Onko sinulla tallessa SPR Kuopion osaston 
historiaan liittyvää materiaalia, kuvia, muis-
toja ja  tarinoita? Jos haluat jakaa muistoja 
ja antaa tai lainata niitä käytettäväksi osas-
ton historiikin koostamisessa ota yhteyttä 
jouni.nuutinen@sprkuopio.com tai 
p. 040 510 9929 (iltaisin).

Lahjoita 
Merkkipäivä- ja testamenttilahjoitus SPR 
Kuopion osastolle  tukee paikallista Punai-
sen Ristin toimintaa.

Kysy lisää lahjoittamisen mahdollisuuksista
pj@sprkuopio.com tai p. 040 535 8909.

Mikäli tarvitset tapahtumaasi 
ensiapupäivystyksen, 
ota yhteyttä SPR Kuopion osaston 
ensiapupäivystysyhteyshenkilöön 
Jari Jokiseen: 
jari.jokinen@sprkuopio.com tai 
p. 040 544 2602.



21 SPR Kuopion osastoJäsenlehti 1/2015

SPR Kuopion ensiapuryhmän
VeriRyhmä

Tiina Sundvall verenluovutuksessa.

SPR Kuopion ensiapuryhmän VeriRyhmä 
kutsuu sinutkin mukaan luovuttamaan ja 
kannustamaan.

Verenluovutus on hyvin konkreettinen tapa 
auttaa. Joka päivä Suomessa tarvitaan yli 
tuhannen luovuttajan apua. Yhdellä luovu-
tuskerralla voi auttaa kolmea potilasta. En-
siapuryhmässä päätimme auttaa yhdessä 
ja perustaa oman VeriRyhmän. Ryhmässä 
on voimaa.

Veriryhmämme vietti 1-vuotispäivää tam-
mikuussa. Ryhmänä olemme siis aika uusi, 
mutta monet luovuttajistamme ovat jo mel-
koisia konkareita verenluovutuksen saralla. 
Toisaalta ryhmässä olevan voiman ja kan-
nustuksen avulla on ensikertalaisenkin hel-
pompi lähteä verenluovutukseen tai vaikka 
edes tutustumaan asiaan.

Vuonna 2014 ryhmänne luovutusmäärä oli 
huikeat 33 luovutusta, joten voimme aja-
tella antaneemme apua lähes sadalle ihmi-
selle. Parhaimmillaan meitä oli yhtä aikaa 
luovuttamassa kahdeksan, toki jokainen 
ryhmäläinen voi käydä luovuttamassa myös 
yksikseen itselleen sopivana aikana. Itseä-
ni ainakin veriryhmään kuuluminen motivoi 
luovuttamaan.

VeriRyhmän perustaminen on helppoa, mu-
kaan voi innostaa vaikka työ- tai harraste-
porukan. Ryhmän perustaminen ja kaikki 
tarvittava tieto asiaan liittyen löytyy osoit-
teesta www.veripalvelu.fi/ryhmat 

Ojenna kätesi elämän puolesta!

Jaana Puustinen
VeriRyhmän yhteyshenkilö

Riikka Savonen ja Jari Jokinen luovutta-
massa. Veripalvelun sairaanhoitaja Anna-
Liisa Semi työssään.
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Terveisiä syksyltä 2014

23.11.2014 SPR Kuopion osaston 
syyskokouksessa valitut hallituksen 
jäsenet.

Nälkäpäivänä voit tulla keräämään yhdessä.  Syksyllä 2014 kerääjinä olivat 
myös Steiner-koululaiset.

Nälkäpäivän keräyskeskuksessa 
ollaan valmiita toivottamaan 

lipaskerääjät tervetulleiksi.



SPR Kuopion osaston 
hallitus vuodelle 2015

•		 	Heikki Sederholm, puheenjohtaja ja ensiapuopetus
•				Pekka Kenjakka, varapuheenjohtaja, valmiuden yhteyshenkilö, 
   henkisen tuen ryhmä ja omaishoitajatoiminta
•				Riikka Savonen, sihteeri
•				Minttu Aho, kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö
•			 Leena Holländer, humanitaarisen oikeuden yhteyshenkilö ja Plus-pistevapaaehtoinen
•				Marja Ikonen, kotimaanavun yhteyshenkilö ja ystävätoiminta
•				Jari Jokinen, ensiapuryhmä ja ensiapupäivystykset, keräysjohtaja, 
   varainhankinnan yhteyshenkilö
•		 	Pirkko Karjalainen, ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilö, terveyspisteet
•		  Riina Myyryläinen, monikulttuurinen ystävätoiminta
•				Leena Närvänen, ystävätoiminnan yhteyshenkilö ja Pelastusopiston harjoituspotilaat
•				Anna-Maija Pakarinen, ystävätoiminta
•				Tiina Sundvall, ensiapuopetus
•				Laura Tossavainen, ensiapuryhmän varajohtaja, vapaaehtoisblogin ylläpito

Kuvassa vasemmalta 
edestä: Leena Holländer, 
Heikki Sederholm, Riikka 
Savonen ja Pekka 
Kenjakka. Keskirivis-
sä vasemmalta Riina 
Myyryläinen, Leena 
Närvänen, Anna-Maija 
Pakarinen ja Pirkko 
Karjalainen. 
Takaa vasemmalta 
Jari Jokinen, Laura 
Tossavainen, Minttu Aho 
ja Marja Ikonen.



 
Ajankohtaista: 

 
Alkuvuoden 2015 tapahtumia: 

 
  •2.2 klo 17 Lautapeli-ilta toimistolla 
  • 10.3 klo 17 Pulkkamäkeen 
  •30.3 klo 17 Leipomisilta toimistolla 
  •27.4 klo 17 Illanviettoa toimistolla, 
  teema vielä avoin  

 
Tervetuloa mukaan!  

Lisätietoja: 
 

Sähköposti: kaveriksi@sprkuopio.com 
 Puhelin:  044 7922 668  

Katuosoite: SPR:n Kuopion osasto, 
Puijonkatu 9 

Facebookissa voit peukuttaa meitä: 
Kaveriksi! SPR Kuopion osasto 

”Kaveriksi!”-toiminta 
 

on Punaisen Ristin Kuopion osaston 
vapaaehtoisten järjestämää, nuorelta 
nuorelle suunnattua ystävätoimintaa. 

Sinä 15-29-vuotias nuori, joka kaipaat elä-
määsi uutta kaveria! 

 
Meillä olisi täällä tarjota sinulle toinen nuori 
kaveriksi. Kaverin kanssa voi käydä mm. kah-
villa, keilaamassa ja leffassa. Voitte myös yh-
dessä keksiä jotain muuta tekemistä. Vain 
taivas on rajana! 

Terveisin: 
Minttu, Sanni, 
Sari ja Marko 

 

Palautusosoite:
SPR Kuopion osasto
Puijonkatu 9
70100 KUOPIO


