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SPR Kuopion osasto

60-vuotisiltajuhla

Oletko yksinäinen tai muuten vailla kaveria? 
Haluaisitko saada kaverin, jonka kanssa voisi käydä 
vaikkapa kahvilla, keilaamassa tai lenkillä? 
Välitämme kavereita 13–25 -vuotiaille nuorille. 
 
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: 
kaveriksi@sprkuopio.com 
 
Löydät meidät Facebookista:  
Kaveriksi! SPR Kuopion osasto 

Punaisen Ristin Kuopion osaston 

60-vuotisiltajuhla
Lauantai 1.9.2012 klo 19 

perinteikkäällä Peräniemen Kasinolla Väinölänniemellä

Ohjelmassa mm. tanssimusiikkia orkesterin tahtiin ja iltapalaa.
 

Lipun hinta: 40 euroa, SPR:n jäsenhinta 25 euroa!

Tiedustelut ja lippuvaraukset arkisin klo 18-20, p. 040 535 8909, 
muulloin jätä viesti vastaajaan tai sähköpostitse pj@sprkuopio.com

Kerro lippua varatessasi nimesi ja jäsennumerosi, joka löytyy jäsenkortistasi. 
Lähetämme maksuohjeen ja maksun saatuamme pääsylipun. 

”Tule mukaan juhlimaan
alkusyksyn tummuvassa illassa”
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SMPS Kuopion
Järvipelastajat ry

Kevätkokouskutsu
Yhdistyksen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 28.3. 
2012 klo 18.00 Satamatuvalla, 
Makasiininkatu 2, Kuopio. 
Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat.

Tervetuloa!              Hallitus

SPR Kuopion osaston

Kevätkokouskutsu
Osaston syyskokous pidetään 
sunnuntaina 1.4.2012 klo 17 
SPR Kuopion osaston tiloissa, 
Haapaniemenkatu 38, Kuo-
pio. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat.

Tervetuloa!   Osaston hallitus

Ilmestymispäivä 23.3.2012

Toimituskunta
 Päätoimittaja
 Hannu Kosunen

 Heli Nuutinen
 SPR Kuopion osasto

 Markku Jäntti
 SMPS Kuopion Järvipelastajat

Julkaisija
 SPR Kuopion osasto
 www.sprkuopio.com
 SMPS Kuopion Järvipelastajat ry
 www.kjp.fi 

Painopaikka
 Kevama Oy, Kuopio

Painos 1500 kpl

Kannessa: Punaisen Ristin ensiapu-
ryhmäläiset harjoittelevat säännölli-
sesti ensiaputaitoja ja ovat valmiina 
auttamaan sadoissa yleisötilaisuuksis-
sa vuodessa. Ensiaputaito on kansa-
laistaito – tule ensiapukurssille!
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Näin kevättalvella luomme katsauk-
sen menneeseen vuoteen sekä vietämme 
aktiivista toimintakautta. Viime vuonna 
osastomme vapaaehtoiset auttoivat ensi-
apupäivystyksissä 400 henkilöä. Vapaaeh-
toiset ystävät vierailivat lähes 1300 ker-
taa yksinäisten luona. Punaisen Ristin ter-
veyspisteissä vapaaehtoiset terveyden-
huollon ammattilaiset mittasivat kaikki-
aan runsaat 600 kertaa verenpaineen ja 
antoivat samalla terveysneuvontaa eri-
puolilla Kuopiota. Viesti on, että Punai-
sen Ristin vapaaehtoistoimintaa on Kuo-
piossa runsaasti tarjolla ja mukaan mah-
tuu, joten tule mukaan!

Vuoden 2012 uutena toimintamuoto-
na on aloittanut nuorten ystävätoimin- 
ta. Ensimmäiset parisenkymmentä 15-25- 
vuotiasta nuorta on koulutettu ystävä-
kursseillamme ja he tapaavat ikäistään 
seuraa vailla olevia nuoria. Toimintaan 
mukaan on tullut opiskelijoita ja kaveri-
pareja on jo syntynyt puolenkymmentä. 
Tyytyväisenä voi todeta, että vielä viime 
keväänä paperille suunniteltu toiminta 
on alkanut vireästi. Kaveriksi!-toiminnan 
aloittamisessa vuoden 2011 yhteisvastuu-
keräyksen tuottoa käytetään nuorten syr-
jäytymisen ehkäisyyn. Kuopiossa hank-
keessa yhteistyötä tekevät MLL, Kuopion 
Kriisikeskus ja ev.lut. seurakunnat. 

Vietämme kuluvana vuonna osaston 
toiminnan 60-vuotisjuhlaa. Vaikka vuosi 
kuluukin pitkälti vapaaehtoistyön mer-
keissä, myös juhlanaika koittaa syyskuun 
alussa, kun kokoonnumme viettämään 
juhlapäivää Peräniemen kasinolle 1.9. 
2012. Keräämme edelleen tarinoita sat-
tumuksista vuosien varrelta muistelua 
varten ja niitä voi lähettää postitse
SPR Kuopion osasto, Haapaniemenka-
tu 38, 70110 Kuopio tai sähköpostilla
pj@sprkuopio.com.

Osaston jäsenmäärä on vuosia pysy-
tellyt noin 900 jäsenen tuntumassa. Pa-
rinkymmenen vuoden takainen yli tuhan-
nen jäsenen määrä on edelleen tavoit-
teenamme. Haluan kiittää kaikkia jäse-
nyydestä ja samalla haastaa jokaista kut-

Osaston juhlavuosi – 60 vuotta Punaisen Ristin 
osastotoimintaa Kuopiossa

sumaan tuttavaansa Punaisen Ristin jäse-
neksi. Jäseneksi liittyminen on helppoa, 
netissä punainenristi.fi /tulemukaan tai 
maksamalla jäsenmaksutilille 20 euroa ja 
laittamalla viestikenttään nimi, osoite, 
syntymäaika sekä tietysti osastoksi “Kuo-
pio”, kuinkas muuten! 

Maaliskuun alussa pidetyllä Tuulta 
purjeisiin -risteilyllä Tukholmaan kuulim-
me osaston väellä monia luentoja ja osal-
listuimme työpajoihin osastotoiminnan 
kehittämiseksi ja aktivoimiseksi. Puheen-
johtajatapaamisesta jäi mieleen erityi-
sesti ajatukset johtamisesta palveluteh-
tävänä: koulutetut innokkaat vapaaeh-
toiset ovat oman tehtävänsä asiantunti-
joita. He kaipaavat ennen kaikkea kuun-
telijaa ja tukijaa omalla vapaaehtoistyön 
polullaan. Vapaaehtoisia kannattaa kan-
nustaa ja kiittää siitä panoksesta, jonka 
he voivat ja ehtivät antaa, samalla kan-
nattaa myös olla tyytyväinen siihen mää-
rään mitä he tekevät. Takavuosien sanon-
nan mukaan tunti aikaasi riittää! Kiitos 
siitä.

Jouni Nuutinen
SPR Kuopion osasto, pj.

❖
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7.-13.5. Punaisen Ristin viikko 
tapahtumia Kuopiossa

 • Kaveriksi! -nuorten ystävätoi-
  minta, yhteydenotot:
  kaveriksi@sprkuopio.com

 • ma 7.5. klo 9-11 terveyspiste 
  Suokadun palvelutalossa

 • ma 7.5. klo 12 eläkeläisten päi-
  väkerho, Haapaniemenkatu 38,
  2.krs.

 • ti 8.5. klo 10-12 terveyspiste
  Kontissa, Leväsentie 21

 • ti 8.5. klo 15.30-17 MONIKU-
  monikulttuurinen ystäväpäi-
  vystys, Hapelähteenkatu 33,
  Monikulttuurinen keskus Kom-
  passi, yhteydenotot:
  moniku@sprkuopio.com

 • ke 9.5. klo 15-17 ystäväpäivys-
  tys, Haapaniemenkatu 38,
  2.krs. yhteydenotot:
  ystavapalvelu@sprkuopio.com

 • ke 9.5. klo 14-17 Veripalvelun
  joukkoverenluovutus 1. kerran
  Kuopion Kontissa, Leväsent. 21

 • to 10.5. klo 9-10 terveyspiste
  Puijonlaakson asukastuvalla

 • to 10.5. Osaa auttaa, osaa pe-
  lastaa -taitorata Kuopion toril-
  la tai sen tuntumassa 

 • la 12.5. Punaisen Ristin toimin-
  tapäivä, Kontissa aukioloaika-
  na, Leväsentie 21

la 25.5. Mahdollisuuksien tori Kuo-
pion satamatorilla, tapahtumassa 
Elävä kirjasto.

20.-25.8. Punaisen Ristin Kuopion 
osaston juhlavuoden näyttely Kuo-
pion kirjastolla.

la 1.9.2012 Punaisen Ristin Kuopi-
on osaston juhlapäivä 

 • Punaisen Ristin toiminnan esit-
  telyä Kuopion torilla Elonkor-
  juujuhlien ”Olonkorjuutorilla”
  31.8.-1.9.

 • Iltajuhla klo 19: lipun hinta 40 €, 
  SPR jäsenille 25 €. Tiedustelut
  ja lippuvaraukset arkisin
  klo 18-20 p. 040 535 8909,
  muulloin jätä viesti vastaajaan
  tai pj@sprkuopio.com

13.-15.9. Operaatio Nälkäpäivä

Valtakunnallinen jokavuotinen ke-
räystempaus, johon toivotaan kaik-
ki osallistumaan

Lisätietoja www.sprkuopio.com ja 
osaston tiedottajalta Heli Nuutisel-
ta heli.nuutinen@sprkuopio.com

Punaisen Ristin Kuopion osasto juhlii
tänä vuonna 60-vuotista toimintaansa
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SPR:n yksi päätapahtuma Euroopan va-
paaehtoistoiminnan vuonna 2011

Reilu kolmekymmentä kuopiolaista 
nousi bussiin hiljaiselta Kuopion linja-au-
toasemalta lauantaiaamuna. Mutta, kun 
vauhtiin päästiin, ystävysten kesken tun-
tui juttua riittävän, niin mukavaa oli läh-
teä yhteiselle matkalle.

Juuri ennen yhtätoista saavuimme Jy-
väskylään. Juhlapaikalta saimme kyytiin 
autoemännän, jonka opastamana teim-
me kiertoajelun. Tutuiksi tulivat Tourula, 
Harjun portaat ja Alvar Aallon arkkiteh-
tuuri ja museo sekä Mattilanniemi, Kuok-
kalan silta ja Viherlandia-Iittalan tehtaan-
myymälät. Pandan tehtaan kautta kurva-
simme takaisin Paviljongille, jossa runsas 
lounaspöytä oli valmiina.

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri 
Kristiina Kumpula toivotti meidät terve-
tulleiksi kiitosgaalaan. Jyväskylän apulais-
kaupunginjohtaja Pekka Utriainen ihas-
teli kaupungin tervehdyksessä vapaaeh-
toisten tekemää vapaaehtoistyön mää-
rää. Sillä on valtava merkitys nykyajassa.

Teija Häyrynen avasi meille Keittokir-
ja-tanssiesityksellään uudenlaisen tavan 

Kuopiolaiset ystävätoiminnan ja eläkeläis-
kerhon aktiivit Punaisen Ristin Kiitosgaalassa 
joulukuussa 2011 Jyväskylässä

osallistua ja eläytyä muun muassa perin-
teisten laulujen tahdissa soudellen. SPR:n 
puheenjohtaja Erkki Liikanen, korosti kii-
tospuheessaan vapaaehtoisille, kuinka ai-
nutlaatuista Punaisen Ristin kansainväli-
nen apu on ja kuinka se koostuu pienistä 
arkipäivän teoista jokaisen omassa lähi-
piirissään.

Makeiden kakkukahvien jälkeen la-
valle astuivat vuorollaan Marion ja Fredi. 
Kotimatkalle saattelivat vielä Kumpulan 
kiitossanat.

Tunnelmia kotimatkalla:
Anna-Maija Pakarinen ja Leena Ikonen

 totesivat päivän olleen mukava: Sopivasti 
ohjelmaa, ei kiirettä mihinkään, vaikka 
toisaalta aika meni nopeasti, oli aikaa 
ruokailuun ja kaikki pelasi. Juhlapuheet 
eivät olleet liian jäykkiä, tanssiesitys oli 
mahtava sekä Marionin ja Fredin tahdeis-
sa nuoruuden muistelu kruunasi päivän!

Leena ja Katja kertoivat: ”Hyvä juhla! 
Konsertti oli nostalginen, ihania 60-70-lu-
vun kappaleita, tykkäsimme!”

Yksi matkalainen kertoi, että itkeä pi-
ti, kun Fredi lauloi ”Niin paljon kuuluu 
rakkauteen”, sillä oman edesmenneen 

❖

Kuopiolaisia Jyväskylän Paviljongissa.
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miehen muistelut nousivat mieleen. Toi-
nen tuumasi, että kaikki oli hyvin järjes-
tetty, koska ei ollut jonoja ja ohjelma oli 
tosi hyvä – tanssiesitys parasta!

Terttu Miettisen ja Saimi Martinin sa-
noin päivä oli: ”Opettava, hieno, hauska 
ja upea juttu, myö tykättiin.” Jatkossa kai-
vataan samanlaisia lisää, esimerkiksi kah-
den tai kolmen vuoden välein, ettei kyl-
lästy ja tule kilpailun tuntua. Kiitos juh-
lasta! Heidän ajatuksissa on, että ystävä-
toiminta on pyörinyt Kuopiossa kauan, 

tällainen ”palkitseminen” antaa virikkei-
tä ja tapaa toisia ystäviä. Nyt alkaa jo tun-
tua siltä, että he iäkkäämmät ystävät kai-
paavat itselleen omia ystäviä. Erityisesti 
Saimi nostaa keskusteluun vankilatoimin-
nan, jossa hän oli aikoinaan aktiivisena, 
siinä on omat haasteensa, mutta toisaalta 
siihen omistautunut kokee olevansa tär-
keä ystävä vankilassa olevalle.

Kuopiolaisten iäkkäin matkalainen, 93-
vuotias rouva sanoi tästä päivästä jäävän 
myönteiset muistot, sillä ohjelmat, ruuat 
ja kaikki järjestelyt olivat hyvät. ”Tämä oli 
erikoisen hyvä päivä, koska tuli oltua päi-
vä pois kotoa ja sai vaihtelua elämään. 
Kaverit pitivät minusta hyvää huolta.”

Kertomuksia kuopiolaisista Punaisen Ris-
tin ystävistä:

Leena on ollut mukana 12 vuotta ys-
tävätoiminnassa. Hän oli ollut seurakun-
nan tilaisuudessa, jossa esiteltiin SPR:n 
toimintaa. Tuolloin Terttu Miettinen ja 

Anna-Liisa Salke olivat ystävätoiminnan 
vetäjinä. Leenan ystävänä on nykyään 
neljäs vanhus, jonka luona hän käy.

Anna-Maija huomasi kaksi ja puoli 
vuotta sitten kuinka töiden jälkeen on 
jäänyt vapaa-aikaa, jonka voisi käyttää 
jotenkin mielekkäästi. Hän käy ystävänsä 
kanssa ulkoilemassa, kirjastossa ja asioilla 
kuten kaupassa ja kampaajalla. Lisäksi 
vanhustenkotiyhdistyksen väen kanssa 
palvelutalojen asukkaiden kanssa ulkoilu 
on tärkeää.

Maija Leivo ja Paula Tarvainen antoi-
vat kaiken kunnian järjestäjille – Hyvä ja 
mukava matka, nautittiin Fredin konser-
tista, ja juhla oli vielä lähellä meille Kuo-
piosta tulleille. Aikaisemmin Leivo oli ys-
tävänä 94-vuotiaalle ihanalle mummolle. 
Yhdessä seurusteltiin ja luettiin lehtiä, 
joka kerta tuo vanhus saattoi ystävänsä 
eteiseen. Nyt hänellä on monikulttuuri-
nen ystävyys alkutaipaleella. Kun tulkki 
puuttuu, tutustumista tehdään vähitel-
len.

Reino Heikkinen voitti joulukinkun 
bussissa matkan ratoksi järjestetyssä Hyvä 
joulumieli -kinkkuarvonnassa ja mainitsi 
matkan olleen miellyttävä ja onnistunut. 
Viimeisimmäksi Reino oli ystävätoimin-
nasta ”lainassa” Unto-projektissa, jonka 
päättyessä uuden ystävyyssuhteen aloit-
taminen on ajankohtaista.

Piirin bussiemäntä ja osaston tiedottaja
Heli Nuutinen

Katariina Soininen, Leena Närvänen ja 
Terttu Miettinen.

Anna-Maija Pakarinen ja Leena Ikonen.
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VarPu-kurssi Kuopiossa

SPR:n päihdetyön suunnittelija Piia 
”Piitu” Jounilan kanssa olimme jo noin 
vuoden ajan pallotelleet ajatusta Varhai-
sen puuttumisen (VarPu) kurssin järjestä-
misestä Kuopiossa. Kurssille halukkaiden 
määrää selviteltiin ea-ryhmäläisten kes-
kuudessa ja innostusta tuntui löytyvän, 
joten löimme Piitun kanssa lukkoon tam-
mikuisen kurssiviikonlopun ja aloitimme 
kurssijärjestelyt.

Kyseinen viikonloppu tuntui olevan 
aika täyteen buukattu useissa soveltuvis-
sa kohteissa mutta Kylpylähotelli Rauha-
lahti räätälöi kurssille varsin persoonalli-
sen – mutta erittäin toimivan - konseptin. 
Tällä kurssilla kukaan ei päässyt valitta-
maan kuinka ”auditorioiden penkit ovat 
ahtaita, epäergonomisia ja selkänojakin 
aivan väärässä kulmassa”: kurssi järjes-
tettiin nimittäin Jätkänkämpän isossa tu-

vassa, jossa kalustuksena olivat kunnon 
pirtinpöydät ja -penkit! Suuri tila takasi 
myös hyvän ilmanvaihdon, joten kurssilla 
ei juurikaan kärsitty tunkkaisesta ilmasta.

Kurssi aloitettiin lauantaina klo 9.00 
Jätkänkämpällä ja kurssilaisten määrä oli 
positiivinen yllätys: 27 kurssilaista istui 
pirtinpöytien äärellä odottamassa mitä 
tuleman piti! Suurin osa kurssilaisista oli 
toki SPR:n vapaaehtoisia, mutta myös 
muille toimijoille lähettämäni mainonta 
oli näköjään tehnyt tehtävänsä! Lähiosas-
toista osallistujia oli ainakin Siilinjärvel- 
tä ja Maaningalta. Kouluttajatkaan eivät 
muistaneet moista osallistujamäärää koh-
danneensa joten ehkäpä kurssille tosiaan 
oli niin sanotusti tilausta?

Lauantain ohjelma oli pitkä ja täynnä 
vankkaa asiaa päihteistä ja niiden käyttö-
kulttuureista, riippuvuudesta, erilaisista 

❖

Kuopion osaston VarPu-kurssilaiset varpujen alla.
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tilastoista ja lakikysymyksistä, mutta aika 
ei kuitenkaan tuntunut käyvän pitkäksi, 
kiitos innostuneiden kouluttajien! Tällä 
kurssilla ei todellakaan kuunneltu mono-
tonista, unettavaa ulkolukua, joten tark-
kaavaisuus säilyi minullakin; ihan kaikista 
käymistäni kursseista en häpeäkseni voi 
sanoa samaa…

Ruokailut tapahtuivat hotellilla joten 
kävelymatka Jätkänkämpältä hotellille ja 
takaisin toimi erittäin hyvänä happihyp-
pelynä ruokailun molemmin puolin. Tämä 
oli myös omiaan vaikuttamaan hyvään vi-
reystasoon. Lauantain ohjelma päätettiin 
klo 20.00, joten lienee turvallista sanoa, 
että täysi päivä tuli tehtyä.

Sunnuntaiaamuna olimme taas virkei-
nä tuvan pöydissä ja saimme kouluttajien 
taholta kiitosta erinomaisesta osallistumi-
sen tasostamme: harvoin on tässä maassa 
nähty näin innostunutta ja aina ajoissa 
paikalla olevaa kurssia. Päivän ohjelmaan 
kuului mm. VarPu-mallin omaksumista, 
käyttäjän kohtaamista, puheeksi ottamis-
ta ja hoitoonohjausta. Teoriaa pätkittiin 
erilaisilla ryhmätöillä, joten tuvassa kävi 
ajoittain aikamoinen pulina ja töminä. 

Osa kurssilaisista omasi näyttelijänlahjoja 
siihen malliin, että jos ei varmasti olisi 
tiennyt henkilön olevan selvin päin, lan-
kaan olisi mennyt! Näyttelijänlahjoista oli 
paitsi hupia, myös hyötyä koska jouduim-
me välillä eläytymään auttajan, välillä 
käyttäjän rooliin.

Kurssin päätteeksi jokainen sai halu-
tessaan kirjallisesti sitoutua VarPu-mallin 
käyttöön tulevissa toimissaan: kuka työs-
sään, kuka vapaaehtoisena. Sitoumus sa-
nana kuulostaa tässä kohtaa hieman jyr-
kältä, kysymyshän on vain siitä, että so-
vellamme oppimaamme käytännössä ja 
raportoimme kerran vuodessa kuinka 
usein olemme VarPu-mallia käyttäneet. 
Päihteisiin liittyvää keskustelua voi jokai-
nen meistä joutua käymään erilaisissa yh-
teyksissä, joten on hyvä saada juurikin 
tällaista koulutusta. Kurssi tarjosi taas 
kerran täyttä vastinetta SPR:n jäsenmak-
sulle!

Kiitos kurssilaisille ja kouluttajillemme 
Piitulle, Villelle ja Johannalle!

Jari Jokinen

Haetaan vapaaehtoisia
ryhmänvetäjiä

omaishoitajatapaamisiin
Olen käynnistämässä RAY:n tukemaa 
SPR:n järjestämää tukitoimintaa omais-
hoitajille Kuopiossa syksyllä 2012. Ta-
voitteena on järjestää omaishoitajille  
koulutusta, virkistystä ja vertaistukea. 
Haen toimintaan vapaaehtoisia, jotka 
toimisivat ryhmävetäjinä omaishoitajien 
tapaamisissa. Toimintaa suunnittelem-
me omaishoitajien toiveiden ja tarpei-
den mukaan. Järjestämme mukaan läh-

teville vapaaehtoisille ystävä- ja ryh-
mäohjaajakoulutuksen. Jos kiinnostuit 
aiheesta, ota minuun yhteyttä. Kerron 
Sinulle lisää. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan! 

Tiedustelut Jaana Käsnänen
SPR Savo-Karjalan piirin aluetyöntekijä
puh. 0400 955 556
jaana.kasnanen@punainenristi.fi 
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Kaveriksi! – ”Nuoret miehet hoi!”

❖ Nuorten ystävätoiminta etsii nyt jouk-
koonsa 15-25-vuotiaita nuoria miehiä va-
paaehtoisiksi kavereiksi keilaamaan, elo-
kuviin tai vaikka kahville yhdessä yksi-

näisyyttä kokevan tai muuten vain uusia 
ystäviä kaipaavan nuoren kanssa. Koulu-
tamme ja autamme sinut kaveruuden al-
kuun.

Ota yhteyttä kaveriksi@sprkuopio.com.

Kaveriksi!-ystävätoiminnan nuoret henkisen tuen kurssilla. Kouluttajana Leena Koivis-
toinen.
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Pikkujoulu Kompassissa – Moniku-ystävätoimintaa

SPR:n Kuopion osaston monikulttuu-
risuustiimi aloitti yhteistyön monikulttuu-
risuuskeskus Kompassin kanssa osallistu-
malla yhteisen pikkujoulun järjestämiseen 
12.12.2011. Pikkujoulu oli tarkoitettu 
maahanmuuttajataustaisille lapsiperheil-
le, mutta sinne saattoi osallistua myös 
suomalaisia lapsiperheitä. Ohjelma oli 
suunniteltu yhteistyössä.

Ohjelma alkoi upealla afrikkalaisella 
rummunsoitolla. Niin Kompassin kuin 
SPR:nkin edustajien tervetulotoivotusten 
jälkeen ohjelmassa esiintyi lasten ideoi-
den pohjalta improvisointiryhmä. Näim-
me mm. käärmeen ja kamelin. Myös af-
rikkalaista tanssia saimme nähdä. Anneli 
Valta-Lisitsin ja hänen tyttärensä Petra 
Lisitsin-Mantere laulattivat ja leikittivät 
lapsia harmonikan säestyksellä. Hyvin 
lapset olivat jo oppineet suomalaisia jou-
lulauluja. Tietenkin pikkujoulussa vieraili 
joulupukki Kari ”Tumi” Turusen suosiolli-
sella avustuksella. Pukki kyseli lasten kuu-
lumisia ja jakoi lahjoja. Yleisön joukosta 
löytyi myös taitava, nuori pianonsoittaja. 
Glögiä, pipareita ja torttuja oli tarjolla 
kaikille. 

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa...
Timo Hulkko

❖

Lapset laulavat pukille.

Joululeikkejä.

Moniku-ystävätoiminnan vetäjä Riina Myy-
ryläisellä oli lapset apulaisina pikkujoulu-
jen järjestelyissä.
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Muutin Kuopioon 11 vuotta sitten. 
Paikkakunnalla ei  ollut yhtään tuttua ja 
mietin kuinka pääsisin mukaan johonkin 
toimintaan ja saisin ystäviä ja mielekästä 
tekemistä. Toisten auttaminen ja naapuri-
apu ovat olleet aina lähellä sydäntäni.  
Kai se on lapsuuden perintönä tullut Kai-
nuun salomailta, missä naapurien autta-
minen oli itsestään selvyys.      

                                                          
Niinpä sitten hakeuduin Punaisen Ris-

tin ystäväkurssille ja heti myös mukaan 
toimintaan. Sain ystävän itselleni, yksinäi-
sen naisen, jolla ei ollut omaisia eikä su-
kulaisia. Kynnys lähteä mukaan on aina 
korkea, mutta kun kerran lähtee niin al-
kaa myös aktivoituminen. Jokaista pelot-
taa etukäteen. Myöhemmin minulle tar-
jottiin ystävävälittäjän työtä ja otin haas-
teen vastaan empimättä. Siitä huolimatta 
kävin ystäväni luona ja otin myös puhelin-
ystävän, jolle soittelen kerran viikossa. 

Huomasin pian kuinka suuri tarve oli 
vapaaehtoisista ystävistä, ja kuinka paljon 
oli yksinäisiä vanhuksia ja nuorempiakin, 
joille yksinäisyys on jokapäiväistä. Heille 
jokainen ystäväkäynti on tähtihetki. On 
joku, joka kuuntelee ja keskustelee, ei 
tarvitse puhua seinille eikä kahvipannul-
le. Huomasin, että kuunteleminen on se 
melkeinpä tärkein asia, jota he kaipaavat. 
Itselleni tämä ”harrastus” antaa todella 
paljon. Auttaja saa ison siivun panokses-
taan myös itselleen. Päällimmäisenä tulee 
mieleeni yksinkertainen asia, hyvä mieli 
siitä, että pystyy näinkin pienellä annok-
sella antamaan toiselle. Olen kuullut eri-
laisia elämän kohtaloita, joista olen oppi-
nut itsekin paljon uutta. Omat murheet 
tuntuvat pieniltä. Tärkeää on myöskin va-
paaehtoiselle se, että tuntee kuuluvansa 

Miksi toimin aktiivisesti SPR:n Kuopion osastossa?

johonkin yhteisöön. Toisten kanssa yhdes-
sä tekeminen on mukavaa. Kiitos ja kan-
nustaminen ovat suuresta merkityksestä 
jaksamisen kannalta. Auttajan on myös 
tärkeää muistaa itseään  ja punnita omat 
voimavaransa. 

Osastossamme on ns. perinteisessä ys-
tävätoiminnassa vähän yli 70 vapaaeh-
toista. Valitettavasti näyttää siltä, että ys-
tävien määrä on vähenemässä. Monta 
vuosikymmentä toimineet iäkkäämmät 
ystävät ovat jäänet  pois ja emme ole saa-
neet uusia niin paljon tilalle. Nyt meille 
on suuri haaste saada nuoria  ja myöskin 
miespuolisia ystäviä toimintaan. Tervetu-
loa mukaan!           

                                                                                              
 Ystävävälitys päivystää joka keski-

viikko klo 15- 17 Maija-Liisa Pirskasen, Si-
nikka Janhosen ja Leena Tiihosen voimin. 
Ystäväilta on kerran kuukaudessa.

Leena Närvänen
Ystävätoiminnan vetäjä ja sosiaalipromo                                                                                                                                    
                                             

❖
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Iloa ystävyydestä -ystävänpäiväkahvit 2012

Anu Petjala oli kertomassa Tapiolan tarjoamista eduista ja SPR ystävätoiminnan yhteis-
työstä.

Sinikka Janhunen soitti huilua.
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Punaisen Ristin terveyspiste- ja Pelastus-
opiston harjoituspotilas vapaaehtoisten 
sekä Nälkäpäiväkerääjien yhteistapaami-
nen aloitti osaston juhlavuoden

Punaisen Ristin Kuopion osaston juh-
lavuosi aloitettiin kiitoksilla, kutsuimme 
viime vuoden Nälkäpäiväkerääjät, Pelas-
tusopiston harjoitusten potilaat ja ter-
veyspistevapaaehtoiset yhteiselle iltapa-
lalle kuopiolaiseen Kallavesj’ Ravintolaan. 
Osaston puheenjohtaja Jouni Nuutinen 
toivotti lähes viisikymmenpäisen vapaa-
ehtoisjoukon tervetulleeksi nauttimaan 
muiden seurasta ja lämpimistä, täytetyis-
tä ohukaisista. Vuorollaan esittäydyttiin 
nousemalla ryhmittäin seisomaan. 

Irja Harju kertoi terveyspistetoimin-
nasta sekä vapaaehtoisen roolista ter-
veyspisteissä ja Sinikka Marttila kertasi 
edellisvuoden kokonaislukuja autettujen 
asiakkaiden ja terveyspisteiden aukiolo-
jen määristä. Terveyspisteitä on nyt vii-
dessä eri paikassa ympäri Kuopiota. Peto-
sen asukastuvalle toivotaan uuden ter-
veyspisteen avaamista, joten lisää tervey-
denalan ammattilaisia kaivataan terveys-
pistevapaaehtoisiksi.

Maija-Liisa Pirskanen valotti kaikille 
millaista on olla Pelastusopiston järjes-  
tämissä harjoituksissa potilaana: riittää, 
kun varaa koko päivän aikaa, tulee sovit-
tuun lähtöpaikkaan ja esittää sellaista po-
tilasroolia, kuin opettajat ohjaavat. Poti-
laan roolissa oppii itsekin paljon autta-
misesta, kun opiston opiskelijat saavat 
hyvää harjoitusta vieraammilla harjoitus-
potilailla. Tavallisestihan he harjoittelevat 
keskenään. Päivän aikana saa lämpimän 
ruuan ja vielä päivän päätteeksi kyydin 
lähtöpaikalle.

Viime syksyn Nälkäpäiväkeräyksen en-
sikertalainen lipaskerääjä Marianne Berg-
ström kertoi oman kokemuksensa, kuin-
ka Heli pyysi häntä Nälkäpäivän aikaan 
kahville. Kun Marianne suostui, Heli eh-
dotti, että käydään ensin keräämässä 

Kiitosiltapalalla Kallavesj’ Ravintolassa

❖

Terveyspistevapaaehtoisia kiitosiltapalalla.

Nälkäpäiväkerääjien muonittajia.

Pelastusopiston harjoituspotilaita ja näl-
käpäiväkerääjiä.
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tunnin ajan ja juodaan kahvit sitten. Ke-
rätessämme reilun tunnin ajan, saimme 
molemmat lippaisiimme sievoisen sum-
man. Siis antamalla omaa aikaamme, 
mahdollistimme monen ihmisen osallistu-
misen keräykseen! Kerätessä oli hieno 
tunne saada antajatkin iloiselle tuulelle ja 
kokea olevansa tärkeä lenkki avun ketjus-
sa. Viime syksyn keräystulos Kuopiossa oli 
11 751 euroa, lipaskerääjiä oli 49 ja yh-
teensä 66 henkilöä osallistui keräykseen. 
Tulevan syksyn keräyspäivät ovat 13.-15.9. 
2012, tervetuloa silloin kerääjäksi, tunti-
kin auttaa!

Jouni Nuutinen ja Ari Tuuri jakoivat 
edellisen jäsenlehden kansikuvakilpailun 
voittajille arpajaispalkinnot. Aulis Jonni-
nen sai ensiapulaukun ja kertoi illan mit-
taan osallistuneensa aina Punaisen Ris-
tin ristikoiden tekoon ja erilaisiin arvon-

toihin. Kerrankin 
onni suosi! Lämpö-
Heat-it -pakkauk-
sen sai Anne Rah-
konen. Kolmas pal-
kinto, avaruuslaka-
na, meni Jari Joki-
selle. Kilpailun voit-
tajakanneksi äänes-
tettiin kansikuva
nro 7.

Iltapalalla kuultiin Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistoiminnan muodoista.

Marianne Bergström kertoi ensikoke-
muksiaan Nälkäpäiväkerääjänä ja kan-
nusti kaikkia mukaan.

Kiitosiltapalalla sali oli täynnä vapaaehtoisia.
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Punaisen Ristin Kuopion osaston toimintakalenteri kevätkaudella 2012 

 maanantai tiistai keskiviikko torstai 

9-12 9-10: Terveyspiste 

Levänen (kk 1. ma)  

9-11: Terveyspiste 

Suokatu 

(pariton viikko) 

9-11: Terveyspiste 

Länsi-Puijo, (kk 

viim. ma) 

9-11: Terveyspiste 

Saarijärvi (kk viim. ti)  

10-12: Terveyspiste 

Kontti (kk 2. ti) 

 9-10: Terveyspiste 

Puijonlaakso viikoittain 

12-

14 

Eläkeläisten 

päiväkerho  

(parittomat viikot) 

   

 Muista katsoa ajankohtaisia asioita: www.sprkuopio.com – Kiitos! 

15-

20 

 16-18:  

Monikulttuurinen 

Ystävävälitys (Moniku), 

040 826 1916 ja 

moniku@sprkuopio.com 

parillisena tiistaina 

osaston toimistolla ja 

parittomalla tiistaina 

15.30-17 Kompassilla 

15-17: 

Ystävävälitys Kontin 2. krs, 

osaston toimisto, 

(017) 261 7270 ja 

ystavapalvelu@sprkuopio.com 

 

17.30- Ystäväilta, kk 1. 

keskiviikko 

18.30-n.20 

Ensiapuryhmä, 

040 516 4469 ja 

paavo.tuppurainen@ 

sprkuopio.com 

Ensiapupäivystyspalvelu: 

040 544 2602 ja 

jari.jokinen@ 

sprkuopio.com 

Kaveriksi! –nuorten ystävätoiminta kaveriksi@sprkuopio.com 

Ryhmätoiminta SPR:n koulutustilassa Haapaniemenkatu 38, 70110 KUOPIO, 2.krs. käynti autokatoksen kautta.  

SPR Kuopion osaston terveyspisteiden osoitteet: 

Ma: Leväsen palvelukeskuksessa, Leväsentie 27.  

Ma: Suokadun palvelutalossa, 2.krs Turinatuvassa, Suokatu 6. 

Ma: Länsi-Puijon asukastupa, Rypysuontie 68. 

Ti: Saarijärvellä, asukastupa Koillistuuli, Saarijärventie 9.  

Ti: Punaisen Ristin kierrätystavaratalo Kontti: Leväsentie 21.  

To: Puijonlaakson palvelukeskuksen kirjastossa, Sammakkolammentie 12. 

Punaisen Ristin Kuopion osaston toiminta-
kalenteri kevätkaudella 2012
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Liityn Punaisen Ristin jäseneksi:

Nimi: _____________________________________________

Osoite: ___________________________________________

_____________________________________

Syntymäaika (pv.kk.vuosi): _________________________  

Sähköpostiosoite (ei pakollinen): 

__________________________________________________

Muut saman perheen jäsenet, jotka liittyvät perhe-
jäseniksi

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

     Haluan liittyä myös Kuopion järvipelastajien jäse-
neksi, pyydän toimittamaan kääntöpuolen tiedot heille.  

Postita tai pudota lomake kirjekuoressa Punaisen
Ristin postilaatikkoon autokatoksessa: 

SPR Kuopion osasto
Haapaniemenkatu 38
70110 KUOPIO

Jäsenyys on
kannanotto 

Tänään on hyvä 
päivä liittyä
jäseneksi

Vuosijäsenyys:
20 euroa tai
alle 29-v. 10 euroa 
tai ainaisjäsen-
maksu 300 euroa. 
Tutustu myös 
perhejäsenyyden 
etuihin.

Voit liittyä jäse-
neksi maksamalla
jäsenmaksun
suoraan valta-
kunnalliselle
jäsenmaksutilille: 
FI90 2219 1800 
0678 46 (Nordea), 
ilmoita silloin alla 
kysytyt tiedot ja 
Kuopion osasto.

Jäseneksi voit liit-
tyä myös netissä: 
punainenristi.fi /
membership



Jäsenlehti

18 1/2012

SMPS Kuopion järvipelastajat

Liityn Meripelastusseuran jäseneksi:

Nimi: _____________________________________________

Osoite: ___________________________________________

__________________________________________________

Syntymäaika (pv.kk.vuosi): _________________________  

Sähköpostiosoite: _________________________________

Puhelinnumero: ___________________________________

Muut saman perheen jäsenet, jotka liittyvät perhe-
jäseniksi

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

Nimi ja syntymäaika: ______________________________

__________________________________________________

     Haluan liittyä myös Punaisen Ristin Kuopion osas-
ton jäseneksi, pyydän toimittamaan kääntöpuolen 
tiedot heille.  

Postita lomake kirjekuoressa: 

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry
PL 33
70101 KUOPIO

Pidä pelastus-
veneet valmiu-
dessa – Liity 
jäseneksi! – tuet 
samalla vapaa-
ehtoistoimin-
taamme.

Jäsenmaksu-
hinnat:
Henkilöjäsen
25 euroa/v

Perhejäsen
15 euroa/v (varsi-
naisen jäsenen
ruokakuntaan
kuuluva, ei ääni-
oikeutta kokouk-
sissa)

Yhteisöjäsen
120 euroa/v 

Trossijäsen
70 euroa/v
(lue lisää
http://www.meri-
pelastus.fi /fi /trossi.
html)

Voit liittyä myös 
netissä:
http://www.kjp.fi /
jasenyys.php
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Alkava kausi 2012 on yhdistyksen 41. toi-
mintavuosi. Jatkan nyt toista vuotta yh-
distyksemme puheenjohtajana ja tah-
donkin kiittää kaikkia jäseniämme saa-
mastani luottamuksesta.  

Päivystystoimintaa sekä koulutusta 
pyrimme jatkamaan edellisvuosien ta-
paan. Tehtävämääräksemme on muodos-
tunut noin 60 hälytystehtävää ja saman 
verran muita tapahtumia, joihin olemme 
varautuneet myös tulevalla kaudella. 
Suomen meripelastusseura järjestää val-
takunnallisen rekrytointikampanjan, jolla 
pyritään löytämään uusia vapaaehtoisia 
mukaan toimintaan. Osallistumme omal-
ta osaltamme kampanjaan, koska tarvit-
semme lisää vapaaehtoisia päivystystoi-
mintaan sekä muihin hallinnollisiin teh-
täviin. Nyt onkin loistava tilaisuus liittyä 
mukaan joukkoomme, koska perehdytys-
koulutusta on tarjolla runsaammin kuin 
koskaan aikaisemmin.

 
Uusi pelastuslaki ja hätäkeskusuudis-

tukset velvoittavat meiltä uudenlaista 
toimintaa, mm. ensiavun ja sairaankulje-
tuksen muodossa samalla monipuolistaen 
toimintaamme. Myös yhteistyömme Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun, SPR:n ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa jatkuu.

Tänä vuonna astuu voimaan Meripe-
lastusseuran koulutustasouudistus, jota 
on valmisteltu jo vuosia ja jonka siirtymä-
aika loppuu tänä keväänä. Tämän myötä 
osa päivystysmiehistöstämme siirtyy hyvin 
ansaitulle ”eläkkeelle” ja osa jatkaa kui-
tenkin ilokseni yhdistyksen muissa tehtä-
vissä.

Koulutusuudistuksen tarkoituksena 
on yhdenmukaistaa pelastusalusten mie-
histön osaaminen samalle tasolle koko 
Suomessa. Yhdistyksemme on koulutta-
nut miehistöä uuden järjestelmän mukai-
sesti jo useita vuosia ja jatkamme koulu-

tustoimintaa uuden koulutusjärjestelmän 
mukaisesti. Kursseja onkin tarjolla run-
saasti koko vuoden ajan niin paikallisesti 
kuin valtakunnallisestikin. Esimerkiksi ke-
väällä osallistumme Vuoksen alueen yh-
teiseen suurharjoitukseen, joka järjeste-
tään Varvirannassa 26.-27.5.2012.

Nuorisotoimintamme on tällä hetkel-
lä valitettavasti jouduttu laittamaan tau-
olle ohjaaja pulan vuoksi. Toiminta pyri-
tään käynnistämään uudelleen löydet-
tyämme ja koulutettuamme uudet ohjaa-
jat. Olisitko juuri sinä sopiva tehtä-
vään?

Kokoonnumme maanantai-iltaisin 
kello 18.00 yhdistyksen satamatuvalla, 
jonne kaikki toiminnasta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita tutustumaan toimin-
taamme. Koulutustilaisuudet järjestetään 
tällöin tai muuna erikseen sovittavana 
ajankohtana. 

Puheenjohtajan mietteitä tulevasta kaudesta

❖
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Yhdistyksemme toiminnan edellytys 
on vakaa talous. Varainhankintaa pyrim-
me toteuttamaan pelastustehtävien lisäk-
si suorittamalla erilaisia tilaustöitä. Yhdis-
tyksemme on myös varauduttava ennal- 
ta arvaamattomiin ylimääräisiin kustan-
nuksiin, esimerkiksi alusten yllättäviin kor-
jauskuluihin. Tänä vuonna emme saa 
Kuopion kaupungilta rahallista tukea toi-
minnallemme, joten olemme täysin yksi-
tyisten tukijoidemme varassa. Tästä heille 
suuri kiitos toimintamme mahdollistami-
sesta.

Yhdistyksen käytössä on kaudella 
2012 PV Herman Saastamoinen, PV Olli III 
ja AV 38. Olli III:sta on korjattu runsaasti 
edellisellä kaudella mm. uusimalla potku-
ri, jäähdytysjärjestelmä sekä rakentamal-

Hei Kuopion Järvipelastajien jäsen!

Päivitämme jäsentietoja. Voit käydä tarkastamassa yhteys-

tietosi Messissä. Messi-tunnuksesi ja ohjeet löydät juuri

saapuneesta jäsenmaksulaskusta.

Vaihtoehtoisesti voit lähettää osoitteesi,

sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi

jasensihteeri(at)kjp.fi 

la ulko-ohjaamo. AV 38:iin ostimme uu-
den perämoottorin. Hankinnat ja kor-
jaukset osoittautuivat tarpeellisiksi edel-
lisellä kaudella. Myös Iivarinsalon tuki-
kohdassa tehtiin runsaasti korjaustöitä 
esimerkiksi uusimalla saunan sisustus. Tu-
kikohdan kehittämistä jatketaan kaudel-
la 2012 taloudellisten resurssien puitteis-
sa.

Turvallista ja aurinkoista veneilykautta 
kaikille toivoen.

Markku Jäntti
puheenjohtaja, hallinnolliset asiat, viran-
omaissuhteet

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry
PL 33, 70101 KUOPIO 
GSM 050 5724023, puheenjohtaja@kjp.fi 

Oikaisu lehden 1/ 2011 kuvaan, jossa va-
semmalta Heikki Silmärinen, Martti Lehti-
nen, Ari Tuuri, Raimo Raatikainen ja Lauri 
Ruotsalainen.



Jäsenlehti

211/2012

SMPS Kuopion järvipelastajat

Kuopion järvipelastajissa on 
jäseniä noin 360 henkilöä, joista 
noin 190 on Trossi-jäseniä. Yh-
distyksen aktiivijäseniä Kuopi-
ossa on noin 30 ja heihin kuulu-
vat päivystäjät ja muut seuran 
toimintaan osallistuvat. Yhdis-
tyksen toiminnan pyörittämi-
seen kuuluu monia tehtäviä, 
niitä ovat mm. päivystäjät, nuo-
risovastaava, asemavastaava, 
koulutusvastaava jne.

Vapepa

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu 
on SPR:n koordinoima 49 järjes-
tön yhteenliittymä. Vapepan 
tehtävänä on tukea viranomai-
sia erityisesti paljon pelastus-
henkilöstöä vaativissa tehtävis-
sä.

Iivarinsalo

Iivarinsalon tukikohta löytyy 
Etelä-Kallaveden saaresta, 6 me-
rimailin etäisyydellä Kuopion 
Maljalahdesta. Talkoovoimin 
rakennettu mökki, saunaraken-
nus, aitta / varasto, aggrekaat-
tirakennus, puuliiteri ja grilli-
maja. 

Talvimessi

Satamassa olevaa tukikohtaa 
käytetään pääsääntöisesti talvi-
sin kokoontumistilana, koulu-
tustilana ja alusten varusteiden 
talvisäilytykseen. Talvimessistä 
löytyy hyvät tilat teoriakoulu-
tuksille ja huoltotilat varusteil-
lemme.

Kuopion järvipelastajat
❖
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Yhdistys tarjoaa monipuoliset harras-
tusmahdollisuudet niin mekaanikolle 
kuin sihteerillekin. Emme edellytä venei-
lykokemusta tai muuta ennakko-osaamis-
ta. Tärkeintä on halu auttaa, into oppia 
uutta sekä mahdollisuus sitoutua harras-
tukseen. 

saadaan valtakunnallisesti yhdenmukai-
nen koulutus kaikille jäsenille ja varmiste-
taan päivystäjien osaaminen. Koulutus-
järjestelmä perustuu kuuden eri koulu-
tustason osaamistavoitteisiin. Opiskelta-
via asioita ovat mm. merimiestaidot, me-
renkulku, alustekniikka, ensiapu, viestilii-
kenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoi-
minta sekä johtaminen aluksella. Koulu-
tusputkessa on mahdollista edetä kansi-
miesharjoittelijasta aina pelastusaluksen 
päälliköksi asti.

Koulutustason ylläpitäminen on yksi 
tärkeimmistä asioista Kuopion Järvipelas-
tajissa. Koulutus takaa turvallisen työs-
kentelyn. Koulutusta järjestetään paikal-
lisella tasolla, alueittain ja valtakunnalli-
lisesti. Järvipelastajat saavat vankan tie-
totaidon omasta yhdistyksestä. Koulutuk-
semme painottuu talvisin teoriaan ja 
alusten huoltoon. Kesäisin painopiste on 
toiminnallisissa harjoituksissa. Tämän ke-
vään alueelliset koulutuspäivät ovat 26.-
27.5.2012 Sulkavan Varvirannassa. Meri-
pelastusseura järjestää jäsenistön tarpei-
siin vuosittain koulutuksia, jotka ovat 
suunnattu päivystäjille. Pääosa Suomen 
Meripelastusseuran koulutuksista tapah-
tuu Bågaskärin toimintakeskuksella, joka 
tarjoaa koulutuksille mahtavat puitteet. 

Keväällä järjestetään kaksi INFO-iltaa 
talvi-messissä, Makasiininkatu 2: 22.5. 
2012 ja 29.5.2012 KLO 18:00.
Molemmissa INFO illoissa kerromme lyhy-
esti toiminnastamme ja yhdistyksestäm-
me. INFO illan jälkeen kaikille innokkaille 
harrastajille järjestetään tulokasilta, jossa 
tutustutaan kalustoon ja ajan puitteissa 
myös käymme tekemässä pienen veneaje-
lun.

KIINNOSTUITKO MERIPELASTUKSESTA?
OSALLISTU INFO iltaan!
KERRO KAVERILLEKIN!

Jouni Heinonen

SMPS Kuopion Järvenpelastajat ry ja
koulutus vuonna 2012
❖

Kuopion Järvipelastajat toteuttaa ke-
väällä rekrytointikampanjan, jonka ta-
voitteena on saada vapaaehtoiseen meri-
pelastustoimintaan mukaan uusia, innok-
kaita ihmisiä. Otamme käyttöön myös uu-
den tulokkaiden perehdytysmateriaalin. 
Perehdytyskoulutuksen jälkeen saa har-
joittelijana osallistua alustoimintaan ja 
valtakunnallisille kursseille. Jo 16-vuotiaa-
na voi päästä pelastusalukselle harjoitte-
lijaksi.

Koulutusjärjestelmä

Meripelastusseuraan kuuluvat jäsen-
yhdistykset ottavat uuden koulutusjärjes-
telmän käyttöön 1.4.2012. Järjestelmällä 
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TAMMI 

HELMI 

MAALIS 

HUHTI 

TOUKO 

KESÄ HEINÄ 

ELO 

SYYS 

LOKA 

MARRAS 
JOULU 

SMPS YLEISKOKOUS 17.11. 
SMPS pj:n ja valtuutettujen valinta 
TOSU 2013-2015 

Päivystyskausi  
alkaa 

Alusten huolto 
Meripelastaja 4/12 

Vene 12 Båt –messut  
10.-19.2. 

Meripelastaja 5/12 

Tilastot  
2011 

YLEISKOKOUS 28.3. 

Meripelastaja  
3/12 

Vuosikirja 2012 
(Meripelastaja 2/12) 

  

Meripelastaja 1/12 

Rekrytointikampanja 

Koulutuspäivät 2.-4-3. 

Päivystyskausi  
päättyy 

Meripelastustaitokilpailut, 
Jämsä 8.9.  

Kurssit  
2012 
Messiin 

HALLITUS 7.3. 

HALLITUS 1.2. 

HALLITUS 4.4. 

HALLITUS 2.5. 

HALLITUS 6.6. 

HALLITUS 5.12. 

HALLITUS 7.11. 

HALLITUS 3.10. 

HALLITUS 5.9. 
 

HALLITUS 4.1. 

VALTUUSTO 17.11. 
TOSU ja talousarvio 2013 
Hallituksen jäsenten valinta 

 

ALUEKOKOUKSET 

Tapahtumista lisää 
http://www.kjp.fi/ HALLITUS 4.7. 

HALLITUS 1.8. 

ALUEKOKOUKSET 

Konekoulutus  alkaa 

Kallavesj’ messut 30.3. – 1.4.

Vuoksen alueen koulutus 26-27.5.Tuusniemen 
edustustapahtuma 
8.6. 

Rockcock 
27. – 28.7. 

Elonkorjuujuhla 
31.8. – 1.9. 

VHF-kurssi 

Uusi loisto 16.4. 

YLEISKOKOUS 

Jäsenlehti 2/12 

Jäsenlehti 1/12 

Juhannuspäivystys 

Koulutustasot.

SMPS koulutustasomerkit.

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry VUOSIKELLO 2012 



Palautusosoite:
SPR Kuopion osasto
Haapaniemenkatu 38
70110 Kuopio

Yläkuva:
Tukkilautasta karanneen ir-
totukin nosto Vuoksen ve-
sistön kokoontumisajoissa 
2011.

Kuva oikealla:
Pelastuslautan kääntö.


