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Ylen Hyvä säätiön Nenäpäivänä 4.11.2011
Punaisen Ristin vapaaehtoiset
Kontti-kierrätystavaratalossa Kuopiossa

Hienosti sujuu laastarin laitto!Matias opasti pikkuveljeään Eemi-
liä, kuinka Valtterin leikkihaava 
puhdistetaan.

Nenäpäivänä SPR Kuopion osas-
ton terveyspistevapaaehtoinen 
Pirkko Karjalainen mittasi veren-
painetta Kontti kierrätystavara-
talossa.

Reddiekoira.Reddiekoiran laastarikoulu.

SPR Kuopion osaston ensiapupäi-
vystäjä Leena Piironen neuvoo lap-
sille laastarin käyttöä. 
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Syyskokouskutsu
Yhdistyksen syyskokous pide-
tään maanantaina 28.11.2011 
klo 18.00 Satamatuvalla, 
Makasiininkatu 1, Kuopio. 
Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!              Hallitus

SPR Kuopion osaston

Syyskokouskutsu
Osaston syyskokous pidetään 
maanantaina 21.11.2011 klo 
18 Tapiolan konttorissa Kare-
lia-salissa, Puutarhakatu 6, 
Kuopio. Kokouksessa käsitel-
lään sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!   Osaston hallitus
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Vuoden vaihteessa muistellaan kulu-
nutta toimintavuotta ja suunnitellaan 
uutta. Kesällä Punaisen Ristin väki ko-
koontui Lahden yleiskokoukseen suunnit-
telemaan SPR:n toimintaa vuosiksi 2011-
2014. Tapaaminen oli yleisömenestys ja 
kokosi yhteen myös ensiapuryhmät kaut-
ta maan SM-kilpailujen parissa. Lämmin 
tapahtumarikas viikonvaihde Vesijärven 
rannalla Sibeliustalon kulmilla jäi var-
maan kaikkien mukana olleiden mieleen. 
Kokouksessa hyväksytyssä toimintalin-  
jauksessa korostuu kasvanut avun tarve 
maailmalla. Kotimaassa kaivataan lisää 
vapaaehtoisia mukaan ystäviksi yksinäisil-
le, ensiapupäivystäjiksi yleisötapahtu-
miin, auttajaksi vapaaehtoisessa pelastus-
palvelussa tai vaikkapa verenpaineen 
mittaajaksi terveyspisteeseen. Samalla 
linjauksesta huokuu usko vapaaehtoistoi-
minnan tulevaisuuteen, hyvän tekemisen 
innostavuuteen ja palkitsevuuteen. Aut-
taminen lisää yhteisöllisyyden tunnetta ja 
kantaa kohti turvallisempaa maailmaa. 
Ilmassa on merkkejä auttamisen uudesta 
aallosta.

Operaatio Nälkäpäivä tuotti Kuopi-
ossa runsaat 11.500 e katastrofi rahas-

Lahden yleiskokouksesta kohti Kuopion osaston
juhlavuotta – kerro oma Punaisen Ristin muistosi

toon. Keräykseen osallistui kaikkiaan 66 
vapaa-ehtoista lipaskerääjinä ja keräyk-
sen järjestelijöinä. Lipaskerääjät jalkau-
tuivat jäl-leen niin Kuopion torille kuin 
automarkettien oville. Keräyskeskukses-
sa keräyksen järjestelyistä huolehti kym-
menkunta vapaaehtoista. Myös useat 
Kuopion peruskoulut ja lukiot osallistui-
vat keräykseen kierrättämällä lippaita 
luokissaan. Kiitos kaikille kerääjille ja lah-
joittajille onnistuneesta keräyksestä!

Punaisen Ristin Kuopion osasto viet-
tää ensi vuonna 60-vuotisjuhlavuotta. 
Osaston juhlapäivä on 1.9.2012 ja tiedo-
tamme juhlavuoden tapahtumasta lä-
hempänä lisää. Pyydämme jäseniä lähet-
tämään muistoja osaston menneiltä vuo-
silta. Kaikenlaiset tunnelmapalat, kirjoi-
tukset ja kuvat ovat tervetulleita. Lähetä 
oma muistosi yhteystietoineen, osoittee-
seen SPR Kuopion osasto, Haapaniemen-
katu 38, 70110 KUOPIO tai sähköpostitse 
pj@sprkuopio.com. Saapunutta aineistoa 
käytetään juhlavuoden tapahtumissa ja 
tiedotuksessa. Halutessasi palautamme 
kuvat tai muut muistoesineet.

 Kiitos Punaisen Ristin jäsenyydestäsi! 
Kutsu myös ystävääsi jäseneksi, jäsenmak-
su on 20 euroa (alle 29-vuotiaat 10 e) ja 
sen voi maksaa valtakunnalliselle jäsen-
maksutilille FI90 2219 1800 0678 46 ja 
SWIFT NDEAFIHH. Liitä viestikenttään 
osoitteesi ja syntymäaikasi. Jäsenmaksu-
tuloista 40 % palautuu paikallisosas-
toille ja auttaa ylläpitämään paikallista 
Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa. 
Tiesithän, että SPR:n jäsenet saavat 30% 
alennuksen uusista laskuttamattomista 
Otavamedian lehtitilauksista! Lisätietoja 
löytyy netissä www.otavamedia.fi /web/
kampanja/spr.

Osaston syyskokous pidetään maa-
nantaina 21.11.2011 klo 18.00 Tapiolan 
uudessa toimitalossa Puutarhakatu 6.
Tervetuloa kokoukseen!

Jouni Nuutinen
SPR Kuopion osasto, pj

❖
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Promo on Punaisen Ristin ja inhimilli-
syyden lähettiläs. Hän on vapaaehtoistoi-
minnan osaaja ja asiantuntija. Promo on 
innostaja, toiminnan käynnistäjä ja orga-
nisoija.

Promo tuntee Punaisen Ristin arvot ja 
järjestön toiminnan omalla paikkakun-
nallaan. Promo kutsuu mukaan uusia va-
paaehtoisia, tsemppaa ja innostaa muita, 
hän huolehtii projekteista, vastaa josta-
kin viikoittaisesta tehtävästä omassa osas-
tossaan. Kysy rohkeasti, millaisia tehtäviä 
sinulle olisi tarjolla. Toisaalta jokainen voi 
luoda omannäköisensä roolin promona. 
Aina kannattaa joka tapauksessa sopia 
tehtävästä oman Punaisen Ristin osaston 
puheenjohtajan kanssa.

Promoksi voi kouluttautua itseä kiin-
nostavaan toimintaan esimerkiksi ter-
veyspiste-, ystävä-, nuoriso-, monikulttuu-
riseen- tai vaikkapa valmiustoimintaan. 
Ensiapu-promona tehtäviä voivat olla en-
siapuryhmän johtaminen, päivystysyhdys-
henkilön tehtävät, uusien ensiapuryhmä-
läisten mukaan kutsuminen ja heidän 
tervetulleeksi toivottaminen ja alkuvai-
heen ohjaaminen, yhteisen hauskan jär-
jestäminen, erilaisten tutustumistapojen 
toteuttaminen, kaikenlainen kannusta-
minen, yhteydenpito muiden promojen 
kanssa ja toiminnan esittely erilaisissa ti-
laisuuksissa. Hyvänä esimerkkinä toimimi-
nen on yksi tärkeä rooli promolle.

Mitä minä itse olen päässyt kokemaan ja 
tekemään ensiapupromona? 

Kävin yhteisen osan Jyväskylässä syk-
syllä 2008. Siellä sain kerrata Punaisen 
Ristin arvoja, ideologiaa ja toimintaym-
päristöä; harjoittelimme vapaaehtoistoi-
minnan suunnittelua, ohjaamista ja ke-

PROMO – Punaisen Ristin vapaaehtois-
toiminnan promoottori

hittämistä; perehdyimme yhteistyön, ver-
kostoitumisen ja viestinnän asioihin. Syk-
syllä 2009 ensiapu-sisältöosan kouluttau-
duin Kouvolassa. Sisältöosaan kuului 
muun muassa rooli ensiapuryhmässä, ea-
ryhmätoiminnan perusteet, hyvinvoiva 
ensiapuryhmä, kiviä kengässä ja laadukas 
ensiapuryhmätoiminta.

Tammikuun 2010 valtakunnalliset 
Promo-päivät järjestettiin Kuopiossa. Sil-
loin sain toivottaa osallistujat tervetul-
leiksi Kuopioon savolaisittain meidän 
osaston promoporukan kanssa: luettiin 
muutamia sutkauksia ja oppeja Savoon 
tuleville savon murteella, käytiin kävely-
retkellä Puijon tornilla, esitettiin Promo-
näytelmä ja annettiin jokaiselle matka-
evääksi kalakukot naatintaohjeiden kera. 
Promona sain vahvistusta ja keinoja ensi-
apuryhmänjohtajan pestiini, jota tein rei-
lun kolme vuotta. SPR Savo-Karjalan piiri 
on järjestänyt promoille koulutuspäiviä ja 
viime kesänä Punaisen Ristin yleiskokouk-
sessa pääsin Promo-teltalle esittelemään 
promo-asiaa kaikille kiinnostuneille! 

Haluatko sinä Promoksi? 

Ota yhteyttä Kuopion osaston tiedot-
tajaan ja ensiapu-promoon Heli Nuuti-
seen heli.nuutinen@sprkuopio.com tai 
muihin kuopiolaisiin promoihin: sosiaali-
palvelu- eli ystävätoiminnan promoja 
ovat Leena Närvänen ja Maija-Liisa Pirs-
kanen, moniku-promoja ovat Päivi Heis-
kanen, Leena Jokiniemi ja Pirkko Hill sekä 
nuorisopromo on Anna-Elina Jäntti.

Heli Nuutinen
ensiapu-promo Kuopiossa

❖
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Vietimme ensiapuryhmän kanssa vii-
konloppua Tikkalansaaressa, jossa jo-
kainen sai pitää oman ensiapurastin. 
Monenlaisia rasteja oli mm. valtimove-
renvuoto/sokkipotilas. Rastilla oli häirik-
kö, joka oli lyönyt kaveriaan lasipullolla 
reiteen. Lyönnin seurauksena potilaalle 
oli tullut valtimoverenvuoto ja hän oli 
mennyt sokkiin.

Seuraavalla rastilla naishenkilö oli 
mennyt puuvajaan hakemaan puita ja 

Ensiapu-leiriviikonloppu Tikkalansaaressa 9.-11.9.

reen. Potilas piti kuljettaa paareilla tien 
varteen, koska pelastustielle oli pysäköity 
auto.

Harjoittelimme myös hukuksissa ol-
leen elvytystä. Etsintäkoira Edwart näyt-
ti taitojaan lähimaastossa. Edwart pääsi 
myös tositoimiin, kun etsimme kadonnut-
ta ja loukkaantunutta henkilöä saaren 
lähimaaston metsästä. Etsittävä löytyi ja 
totesimme hänellä olevan sääriluun mur-
tuma, joten kuljetimme hänet paareilla 

Painesiteen laittaminen säären valtimoverenvuotoon. Riikka ja Mira harjoittelemassa.

naula oli uponnut hänen jalkaan. Kol-
mannella rastilla elvytimme hukuksissa 
ollutta potilasta. Neljännellä rastilla hätä-
keskukseen oli tullut puhelu, joka oli kat-
kennut kesken kaiken ja hätäkeskus pyysi 
meitä tarkistamaan tilanteen, koska päi-
vystäjäparimme sattui olemaan lähellä. 
Löysimme vajasta tajuttoman sokkipoti-
laan, joka oli lyönyt kirveellä itseään sää-

pois metsästä. Illalla saunaa lämmittäessä 
tuli yllätysrasti, jossa oli häkämyrkytyksen 
saanut henkilö. Rastilla pääsimme har-
joittelemaan lisähapen antamista ja mit-
tareiden käyttöä.

Viimeisenä päivänä tutkimme molem-
mat ensivaste- ja happilaukut sekä har-
joittelimme tyhjiöpatjan ja lastan käyt-
töä. 

❖
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Leirillä oli mukavaa yhdessäoloa ja 
samalla opimme ja kertasimme ensiapu-
taitoja. Saunoimme molempina iltoina 
ja vietimme vapaa-aikaa iltaisin. Teimme 
ruoat yhdessä ja joka kerta ruoka oli yhtä 

Avaruuslakanan ja siirtolakanan oikeaoppinen käyttö. Sonja ja Heli harjoittelemassa.

maittavaa. Saimme toisena päivänä ison 
kantarellisaaliin metsästä. 

Hennariikka Miettinen ja Mira Hartikai-
nen, ensiapuryhmäläisiä
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Sohjohiihtopäivystys, Puijon hiihtostadion

Stadionin yleisöalue, n. klo 17.45
Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua, 
kun Puijon hiihtostadionilla järjestetään 
hiihtokauden viimeinen SM-osakilpailu
8.4.2010: valtakunnallinen Sohjohiihto 
2010! On huhtikuun alku ja nyt ratkais-
taan sohjohiihdon suomenmestaruus…

Vallitsevan säätilan ansiosta sohjoa on 
enemmän kuin riittävästi ja kilpailun jär-
jestäjä Sisä-Savon Sohjohiihtäjät ry on jär-
jestänyt kerrassaan oivalliset kisat. Tun-
nelma on kansainvälinen ja runsaslukui-
nen yleisö kannustaa suosikkejaan. Vas-
tuuntuntoisena kisajärjestäjänä kisojen 
johto on tilannut paikalle SPR:n kuusi-
henkisen ensiapupartion, joka päivystää 
maalialueen läheisyydessä.

”Sitä tiijä, mitä näille sattuup ku se ee 
tuo sohjo ou niitä helepoempia hiihettä-
viä! Ihan sen taatta pyyvettiin ensapu 
paekalle. Aatettaan ite sitte vasta toese-
na, kiäh-kiäh!!!” kommentoi Sisä-Savon 
Sohjohiihtäjät ry:n kilpailuvastaava Veik-
ko Sivakka.  

Kisatunnelmasta yleisössä nauttii 
myös Jalmari Jalas seurassaan nuorikkon-
sa Riitta. Jalmarin suosikkisohjohiihtäjä 
lennättää sohjoa siihen malliin, että ho-
peaa tulee ainakin! Jännitys tekee kui-
tenkin tepposensa ja Jalmarin vatsa alkaa 
reagoida. Liekö osansa kisakeittiöstä os-
tetulla paellalla, mutta vatsaa vääntää ar-
mottomasti! Jalmari ja Riitta päättävät  
jättää kisojen seuraamisen sikseen ja 
suuntaavat parkkipaikalle. Jalmari vään-
täytyy tuskissaan takapenkille ja Riitta ra-
tin taakse. ”Kotiin ja äkkiä”, parahtaa 
Jalmari!

Samaan aikaan parkkipaikalta lähtee 
autollaan myös rouva Ulmander. Auton 
etupenkillä istuu turvaistuimessaan hä-
nen 1-vuotias lapsenlapsensa Babyanne 
Rescusi. Rouva Ulmander kääntyy Riitan 
auton edelle ja ehtii ajaa 200 metriä kun-
nes hän havaitsee Kimmo Tolpelaisen, 
joka on poistumassa kisa-alueelta kävel-
len. Kaikeksi epäonneksi juuri silloin Ba-

byanne pudottaa tuttinsa ja aloittaa kor-
viasärkevän huudon! Rouva Ulmander  
kurottelee lattialle pudonnutta tuttia ja 
törmää pahaa-aavistamattomaan Tolpe-
laiseen! Ulmander jarruttaa rajusti, jol-
loin takana seuranneen Riitan auto iskey-
tyy hänen autonsa takapuskuriin. Tapah-
tumaa todistaa Tolpelaisen perässä kävel-
lyt Outi Ohikulkija. Hän soittaa hätäänty-
neenä hätäkeskukseen...

Päivystyspiste, klo 18.13
Päivystyskännykkä soi ja päivystysvastaa-
va Pave Rapputuinen vastaa:
– ”SPR ensiapu”
– ”Pohjois-Savon hätäkeskuksesta, iltaa. 
Teillähän on se ensiapupäivystys siellä 
Puijon hiihtostadionilla tällä hetkellä?”
– ”Kyllä juu, täällähän me!” 

❖
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– ”Saimme ilmoituksen jonkinlaisesta au-
to-onnettomuudesta, joka olisi tapahtu-
nut siinä parkkipaikan läheisyydessä, Pui-
jonrinteentiellä. Ilmoittaja oli hieman hä-
tääntynyt eikä osannut kertoa tilannetta 
kovinkaan tarkasti, joten voisitteko te 
mennä paikalle, tehdä tilannearvion ja 
soittaa tänne meille? Lähetetään täältä 
sitten apua, jos tilanne vaatii.”
– ”Selvä juttu, me soitellaan kun tiede-
tään mikä on tilanne.” Rapputuinen sul-
kee puhelimen ja ensiapuryhmä varustei-
neen lähtee kohti ilmoitettua paikkaa.

Onnettomuuspaikka klo 18.17
Pave ryhmineen kiirehtii onnettomuus-
paikalle. Kaksi autoa, peräkolari ja etum-
maisen auton edessä näyttäisi makaavan 
ihminen. Taemman auton moottoritilasta 
nousee höyryä tai savua. Pave ohjaa päi-
vystäjäparit tarkastamaan molemmissa 
autoissa olevien henkilöiden tilanteen.

Vähitellen vammaraportteja päivystä-
jiltä alkaa tulla, joten Pave voi ilmoittaa 
hätäkeskukseen tilannearvion tapahtu-
neesta: 
– henkilöauton tönäi-
semäksi jäänyt jalan-
kulkija: nuori mies, 
avomurtuma oikeassa 
sääressä, tajuissaan.
– auto 1: kuljettaja ai-
kuinen nainen: ei nä-
kyviä ulkoisia vammo-
ja, käytti turvavöitä, 
tajuissaan, hätäänty-
nyt. Kyydissä vauva: 
tajuissaan, ei ulkoisia 
näkyviä vammoja, tur-
vaistuimessa.
– auto 2: kuljettaja 
nuori nainen, tajuton, 
ruhjeita kasvoissa, tur-
vatyyny lauennut, ei 
turvavöissä, elintoi-
minnot ok. Matkusta-
ja takapenkillä: keski-
ikäinen mies, vatsaki-
pua, nenäverenvuoto, 
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tajunnan taso hieman alentunut mutta 
aika/paikkaorientoitunut, ei turvavöissä.

Onnettomuuspaikka klo 18.39
Hätäkeskuksen hälyttämää apua alkaa 
saapua paikalle. Ryhmän tekemä tilan-
nearvio auttoi hätäkeskusta arvioimaan 
tilanteen vaatiman avuntarpeen ja sen 
laajuuden, joten jokainen autettava pääsi 
jatkohoitoon nopeasti. Lisäapua odotta-
essaan ryhmä antoi tilanteenmukaista 
ensiapua kaikille autettaville:

– Tolpelaisen housujen oikean jalan 
lahje leikattiin halki, avomurtuma suojat-
tiin suojasiteellä ja hänet kiedottiin ava-
ruuslakanaan. Avomurtuma syntyi rouva 
Ulmanderin auton etupuskurin iskusta.

– Rouva Ulmander lapsenlapsineen 
saateltiin kauemmas ajoneuvoista ja hän-

tä pyrittiin rauhoittelemaan. Babyanne 
Rescusi sai pysytellä turvaistuimessaan ja 
hänet peiteltiin lämpimästi. 

– Riitta pysyi tajuttomana, joten hä-
nen päätään tuettiin hengitysteiden auki 
pitämiseksi. Palovaaran vuoksi Riitta pää-
tettiin poistaa autosta ja hänet siirrettiin 
varovasti kauemmas tielle. Riitan vammat 
olisivat olleet lievemmät, mikäli hän olisi 
käyttänyt turvavyötä. Hänen vammansa 
aiheutuivat turvatyynyn iskusta.

– Jalmari pystyi kävelemään ja myös 
hänet siirrettiin autosta. Hän oli lyönyt ne-
nänsä etupenkin niskatukeen. Vatsakipu 
johtui tavallisesta noroviruksesta.

Nykyhetki
Kaikki harjoitukseen osallistuneet ensi-
apuryhmäläiset ovat kunnossa ja jatkavat 
harrastustaan hyvillä mielin. Ainoa pysy-
viä vammoja kärsinyt oli Tolpelaisen oi-
kea housunlahje: sitä ei kyetty korjaa-
maan entiselleen. Tämä todelliseen har-
joitukseen perustuva kertomus on todis-
te ensiavun harjoittelemisen tarpeelli-
suudesta: koskaan et voi tietää milloin 
voit auttaa, mutta harjoittelemalla opit, 
miten!

Jari Jokinen
SPR Kuopion osaston päivystysyhdys-
henkilö ja ensiapuryhmän varajohtaja

Uutta Kaveriksi!-toimintaa nuorille!
Haluatko kaveriksi toiselle nuorelle?
SPR:n Kuopion osasto aloittaa uuden Kaveriksi!-hankkeen. Välitämme vapaa-
ehtoisia nuoria yksinäisyyttä kokeville 13-25-vuotiaille nuorille. Vapaaehtoinen 
15-25-vuotias kaveri tapaa ystäväänsä säännöllisesti muutaman kerran kuussa. 
Kaverin kanssa voi käydä esim. elokuvissa, keilaamassa tai kiipeilemässä. Kaverit 
voivat myös kokoontua pienemmällä porukalla ryhmämuotoisesti. Vapaaehtoi-
sille kavereille on omaa ohjelmaa ohjatun vertaistuen ja teemailtojen muodossa.

Koulutamme sinut tehtävään Kaveriksi!-kurssilla, jolla tutustutaan myös muihin 
vapaaehtoisiksi kavereiksi aikoviin. Kurssin jälkeen vapaaehtoiset saavat oman 
vastakaverin ja hauska yhdessäolo& kaveritoiminta voi alkaa!

Jos kiinnostuit kaveritoiminnasta, ota yhteyttä kaveriksi@sprkuopio.com tai Aino 
Rubini 044 341 8389 (iltaisin). Löydät meidät Facebookista: Kaveriksi! - SPR Kuopio
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Suomen Punaisen Ristin Kuopion 
osasto organisoi toimintaa, jossa suo-
malaiset ja maahanmuuttajat voivat 
ystävystyä keskenään. Ystävyyssuh-
teet suomalaisten kanssa auttavat 
maahanmuuttajia tutustumaan suo-
malaisiin tapoihin ja maan kulttuu-
riin sekä siten kotoutumaan maa-
hamme. Suomalaiset toiminnassa 
mukana olevat voivat tutustua muis-
ta kulttuureista tulevien ihmisten 
ajattelu- ja toimintatapoihin. Samalla 
myös oman maan ja oman elämänkin 
eri puolet kirkastuvat uudella tavalla. 
Tuen ja avun antaminen tuo aina mu-
kanaan myös hyvää mieltä.

Toimintaa järjestää vapaaehtoisista 
koostuva monikulttuurisuustiimi. Tiimin 
jäsenet päivystävät Punaisen Ristin tilois-
sa tiistaisin kello 16-18. Tällöin ystävyys-
toiminnasta kiinnostuneet saavat tietoa 
toiminnan periaatteista ja samalla käy-
dään läpi odotuksia ystäville. Sopivan 
ystävän tai ystäväperheen löytymisen jäl-
keen joku tiimistä on mukana ensimmäi-
sessä tapaamisessa yhteisen näkemyksen 
varmistamiseksi ystävätoiminnan periaat-
teista.

Monikulttuurisen ystävyyden kehitty-
minen noudattelee samoja periaatteita 

Monikulttuurista ystävätoimintaa Kuopiossa

kuin aivan tavallisetkin ystävyyssuhteet. 
Ystävänä toimiminen ei edellytä kielitai-
toa tai erityisiä taloudellisia uhrauksia. 
Tärkeintä on avoin ja ennakkoluuloton 
mieli sekä halu auttaa.

Monikulttuurinen tiimi järjestää myös 
suomalaisille ystävätoiminnassa mukana 
oleville ystäväiltoja, joissa voidaan vaih-
taa kokemuksia. Niissä on myös usein 
ollut mukana eri kulttuureista tulleita 
maahanmuuttajia kertomassa omasta 
maastaan ja sen kulttuurista. Myös suo-
malaiset maahanmuuttajien parissa työs-
kentelevät henkilöt ovat olleet mukana 
ystäväilloissa kertomassa omista koke-
muksistaan ja siten syventämässä tietout-
ta eri kulttuureissa vallitsevista ajatteluta-
voista ja maahanmuuton taustoista. SPR 
on tarjonnut ystävätoiminnassa mukana 
oleville monenlaista koulutusta, joka laa-
jentaa näkemystä ja tukee ystävänä toi-
mimista.

Monikulttuurinen tiimi järjestää 
myös vuoden mittaan erilaisia tapahtu-
mia: retkiä maahanmuuttajaperheille, 
talvi- ja kesätapahtumia liikunnan ja ur-
heilun merkeissä lapsille ja aikuisille sekä 
teemailtoja esimerkiksi suomalaisesta 
ruoasta. Tiimi on myös osallistunut mo-
nikulttuurisuuden merkeissä esimerkiksi 
ystävänpäivän tapahtumiin ja Kuopion 
Maailma torilla -tapahtumaan.

Timo Hulkko
SPR Kuopion osaston moniku-tiimiläinen

❖
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Mikä sana ei mahtunut ristikkoon?

Punaisen Ristin ristikko
Sijoita seuraavat sanat oikeille kohdille ristikkoon:
periaatteet
inhimillisyys
tasapuolisuus
puolueettomuus
riippumattomuus
vapaaehtoisuus
ykseys
yleismaailmallisuus
arvot
avoin
palvelualtis
aikaansaava
yhteistyökykyinen

Vihjeet:
1. Yhteinen termi monikossa seitsemälle Punaisen Ristin ____
2. Kuvaa Punaisen Ristin tarkoitusta suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa.
3. Millainen järjestömme on, kun se toimii aktiivisesdti ja etsii kumppaneita?
4. Kaikilla kansallisilla yhdistyksillä on yhteiset oikeudet ja velvollisuudet auttaa toisiaan.
5. Punainen Risti säilyttää itsemääräämisoikeutensa kussakin maassa.
6. SPR:n suunnittelu-, raportointi- ja päätöksenteko on läpinäkyvää.
7. Kussakin maassa voi olla vain yksi Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun yhdistys.
8. SPR on sellainen järjestö, joka asettaa avun ja palvelujen tarvitsijat toiminnassa etusijalle.
9. Punainen Risti ei erottele avun tarvitsijoita rodun, kansallisuuden, uskonnon, tms. suhteen.
10. Punainen Risti on pyyteetöntä apua antava järjestö.
11. Antavat suunnan toimintatavoillemme-
12. Tällainen järjestö, joka reagoi tarpeisiin ja hyödyntää voimavaransa oikein.

SPR Kuopion osasto – Järjestöinfo
◆ SPR Kuopion osastossa on 932 jäsentä (31.12.2010). ◆ Jäsenmaksu: 20 euroa, nuor-
isojäsenet sekä perheenjäsenet/aikuiset 10 e, perheenjäsenet/nuoret 5 euroa, ain-
aisjäsenet 300 euroa. ◆ Jäsenmaksutilinumero 221918-67846. ◆ SPR Kuopiossa: en-
siapuryhmä, ensiapupäivystykset yleisötapahtumissa, Kaveriksi!-nuortentoimintaa 
ja kavereita 15-25-vuotiaille, ystäväpalvelu, monikulttuurinen ystävätoiminta maa-
hanmuuttajien parissa, eläkeläisten päiväkerho, vapaaehtoisen pelastuspalvelun 
Kuopion paikallistoimikunnan jäsenjärjestö. ◆  Osaston kokoontumistilat osoit-
teessa, Haapaniemenkatu 38,  2. krs, käynti autokatoksen kautta, 70110 Kuopio, 
puh. (017) 261 7270 (vastaaja), kotisivut: www.sprkuopio.com.

SPR Kuopion osasto kouluttaa
Kurssipaikka: SPR Kuopion osaston koulutustila, Haapaniemenkatu 38, 2. krs., 
käynti autokatoksesta. Kiinteistössä ei ole autopaikkoja.
Ensiapu-kursseille ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
EA1-kurssi, la 14.1.12 ja la 21.1.12 klo 9-17, hinta: 100 € /hlö
EA1-kurssi, la 18.2.12 ja la 25.2.12 klo 9-17, hinta: 100 € /hlö
EA2-kurssi, la 31.3.12 ja la 14.4.12 klo 9-17, hinta: 110 € /hlö
Hinnat sisältävät opetuksen, harjoituksissa tarvittavat välineet sekä todistukset 
kurssin hyväksytysti suorittaneille. Hintoihin ei lisätä arvonlisäveroa.
Opetustunnin pituus on 45 min. Kurssi on voimassa kolme vuotta. SPR:n jäsenille 
alennus kurssihinnasta 10%. Toteutamme kurssit yhteistyössä OK-Opintokeskuksen 
kanssa. Muutokset mahdollisia.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Ensiavun ja terveystiedon kouluttajalta (ETK) Tiina 
Sundvall, tiina.sundvall(at)sprkuopio.com, puh. 041 436 112O.
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Eläkeläisten ja vanhusten Kielonpäivä-
juhlaa vietettiin 14.6.2011 Kuopio-hallis-
sa. Terveyspisteiden vapaaehtoiset olivat 
paikalla mittaamassa verenpainetta, ker-
tomassa toiminnasta ja avustamassa mah-
dollisissa ensiaputilanteissa kaupungin 
terveydenhoitajia. Kaikki juhlavieraat oli-
vat virkeitä eikä havereita sattunut. Juh-
laa ennen verenpainetta ehdimme mita-
ta 84 henkilöltä. SPR:n vapaaehtoisetkin 
olivat innolla juhlimassa kuten kuvassa 
näkyy.

Terveyspisteeläiset järjestivät keväällä 
kolmella asukastuvalla Kevätkeikauksen, 
tässä kuvia Länsi-Puijon asukastuvalta 
30.5.2011. Ohjelmassa oli “Kolmen suora-
yhtyeen” musiikkia ja liikunnanohjaaja 
Pasi Räsänen pisti liikettä niveliin. Tu-
valla vieraili myös “Kivipuron Tuavetti” 

Punaisen Ristin terveyspiste-vapaaehtoiset liikkeellä
kannustamassa meitä kaikkia ylös ulos ja 
lenkille. 

Pirkko Karjalainen
SPR Kuopion osaston terveyspistevapaa-
ehtoinen

Avun kasvot Eurooppa-päivänä
Kuopion Avun Kasvot-tapahtuma 

järjestettiin pääkirjastolla klo 14-16 Eu-
rooppa-päivän yhteydessä. Meillä oli kir-
jaston aulassa pöytä ja materiaalia ja pi-
dimme tapahtuman alussa salissa puheen 
kampanjasta ja Punaisen Ristin osaston 
toiminnasta. Paikalla kävi kiinnostuneita 
kuopiolaisia, joille jaettiin painotuoretta 
Avun Kasvot -tiedotelehteä.
 
Laura Rajaniemi

Minna ja Laura esittelemässä Avun kasvot 
teemalla Punaista Ristiä kirjastolla.

Punaisen Ristin ristikon vastaus:

P e r i a a t t e e t
i n h i m i l l i s y y s

y h t e i s t y ö k y k y i n e n
y l e i s m a a i l m a l l i s u u s
r i i p p u m a t t o m u u s

a v o i n
y k s e y s

p a l v e l u a l t i s
t a s a p u o l i s u u s

v a p a a e h t o i s u u s
a r v o t

Ristikkoon mahtumaton sana: puolueettomuusMinna ja Piia Avun kasvot tapahtumassa.
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Järvipelastajat 40 vuotta
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Meripelastuskoiratoiminta

Kun ihminen katoaa vesillä, on etsi-
jöillä vain vähän aikaa ja kaikki resurssit 
on otettava käyttöön kadonneen löytä-
miseksi. Ihmisen aistit ovat hyvin rajalliset 
ja tarkkaavaisuus herpaantuu väistämät-
tä jossain vaiheessa. Koiran aistit ovat 
ihmiseen verrattuna ylivoimaiset ja koira 
pystyykin oikein käytettynä ja hyvissä 
olosuhteissa haistamaan kadonneen ja 
ilmaisemaan tämän olinpaikan jopa use-
amman kilometrin päästä. Koiran nenä 
haistaa myös syvällä vedessä olevat koh-
teet, joita ei ihmissilmällä ole mahdollista 
havaita. 

Tämän vuoksi Suomessa koulutetaan 
pelastuskoiria toimimaan myös vesillä 

❖ yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran 
jäsenyhdistysten, Palveluskoira- ja pelas-
tuskoiraliiton kanssa. Harjoitus- ja etsin-
täolosuhteet ovat vaativia, sillä kaikki 
koirat eivät pysty toimimaan veneessä 
eivätkä varsinkaan huonoissa olosuhteis-
sa. Nämä vaativat myös koiran ohjaajalta 
ja aluksen miehistöltä sitkeyttä ja kykyä 
toimia yhdessä saumattomasti. Kuopiossa 
harjoituksiin osallistuu Kuopion Järvipe-
lastajien jäseniä ja alueella toimivien 
Palveluskoiraliiton alaisissa yhdistyksissä 
toimivia pelastuskoiria tai pelastuskoira-
kokelaita ohjaajineen. Kuopiossa on myös 
järjestetty valtakunnallista meripelastus-
koirakoulutusta.
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Kansikuvakilpailu
Äänestä mielestäsi paras kansikuva tähän mennessä ilmestyneistä lehdistä. Lähetä 
vastauksesi ja yhteystietosi joulukuun 2011 loppuun mennessä: pj@sprkuopio.com tai 
SPR Kuopion osasto, Haapaniemenkatu 38, 70110 Kuopio. Osallistujien kesken arvo-
taan Punaisen Ristin tuotteita.
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40 vuotta
Järvipelastajat

Palautusosoite:
SPR Kuopion osasto
Haapaniemenkatu 38
70110 Kuopio

Vasemmalta Heikki Silmärinen, Martti Lehtinen, Ari Tuuri, Herra-X ja Lauri Ruotsalainen.


