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Kuopion osaston 60-vuotisjuhlavuosi 
on lopuillaan. Vietimme sitä vuoden ai-
kana monin eri tavoin. Alkuvuonna ta-
pasimme iltapalan merkeissä kymmeniä 
vapaaehtoisiamme, elokuussa esittelim-
me osaston historiaa ja nykypäivää kau-
punginkirjaston juhlanäyttelyssä, touko-
kuussa Punaisen Ristin viikolla jaoimme 
tuhat jäsenesitettä kaupunkilaisille ja 
kutsuimme jäseniksi. Toivoakseni mahdol-
lisimman moni on tarttunut tilaisuuteen 
ja liittynyt joukkoomme: osalle lukijoista 
nyt käsillä oleva lehti on ensim-
mäinen Kuopion osaston jäsen-
lehti, jossa kerromme menneistä 
ja tulevista tapahtumista. Lehteä 
on tehty useamman vuoden ajan 
yhteistyössä Kuopion järvipelasta-
jien kanssa, joten voidaan puhua 
perinteestä.

Juhlavuosi huipentui syyskuun alussa 
juhlissa Peräniemen Kasinolla. Puheitten 
ja kakkukahvien jälkeen ilta jatkui tanssin 
merkeissä. Päivän viettoon osallistui run-
saat satakunta juhlavierasta ja juhlapu-
heen piti pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Kuluvan vuoden aikana osastossa on 

Yhdessä Hyvää

alkanut Punaisen Ristin Savo-Karjalan pii-
rin omaishoitajien tukihanke, jossa useat
SPR:n paikallisosastot järjestävät omais-
hoitajille vertaistukiryhmiä. Kuopiossakin 
ryhmä on aloittanut tapaamiset ja toi-
minnalle on havaittu selkeä tarve, ensim-
mäiseen tapaamiseen saapui kolmisen-
kymmentä omaishoitajaa.

Myös vapaaehtoistyössä yhdessä pon-
nistelu tavoitteiden eteen on onnistumi-
sen edellytys. Parempaa  tulevaa ei raken-
neta yksin vaan yhdessä. Osastossa sadat 

vapaaehtoiset antavat työpanok-
sensa, josta puheenjohtajana saan 
olla ylpeä. Samalla voin itse kokea, 
että ponnistelut vapaaehtoisten 
toimintamahdollisuuksien eteen 
eivät ole olleet turhia. Tuore SPR:n 
iskulause onkin – Yhdessä hyvää.

Ajankohtainen Punaisen Ristin toimin-
nan kehittämishaaste Kuopiossa on toi-
mitilakysymys. Nykyinen toimitila on vai-
keasti löydettävissä ja toiveissa on hel-
pommin saavutettava paikka. Osaston 
syyskokouksessa valittava hallitus saakin 
tehtäväkseen yhdessä piirin kanssa poh-
tia, kuinka toimitila-asia järjestetään par-
hain päin. 

Punaisen Ristin toimintaa voi tukea 
moninaisin tavoin osallistumalla katastro-
fi rahaston keräyksiin lipaskerääjänä tai 
lahjoittajana, maksamalla jäsenmaksun, 
tulemalla mukaan vapaaehtoistoimintaan.
Myös lahjoitukset paikallisen vapaaeh-
toistoiminnan tukemiseksi ovat mahdol-
lisia. 

Haluan kiittää kaikkia vapaaehtoisia 
ja lahjoittajia. Olette tukeneet Punaisen 
Ristin toimintaa Kuopiossa jäsenyydellä, 
antaneet aikaanne vapaaehtoistyöhön, 
lahjoittaneet kaduilla Punaisen Ristin li-
paskerääjillemme katastrofi en uhreille 
tai tukeneet lahjoituksin paikallista Pu-
naisen Ristin vapaaehtoistyötä.

Kuopiossa 7.11.2012, osaston perustami-
sen 60-vuotispäivänä

Jouni Nuutinen, 
SPR Kuopion osasto, pj 
pj(at)sprkuopio.com

❖
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Osaston juhlavuosi huipentui syys-
kuun alussa 60-vuotisjuhlassa Peräniemen 
Kasinolla. Onnittelujen ja kakkukahvien 
jälkeen juhlapuheen piti SPR:n pääsihtee-
ri Kristiina Kumpula. Juhlassa esiintyvät 
burmalainen tanssiryhmä, savolaishuu-
moria esitti Anneli Valta-Lisitsin ja leike-
kirjaa selaili osaston puheenjohtaja Jouni 
Nuutinen. Juhlassa jaettiin huomionosoi-
tuksina aktiivi- ja ansiomerkkejä, prons-
sisia ansiomitaleita sekä huomionosoitus 
ensiavunannosta. Iltajuhlassa taitojaan 
esittivät Kuopion Sirkuksen esiintyjät 
jongleeraus- ja tulinumeroilla. Juhlapäi-
vän lopuksi yleisöä tanssitti palomiesten 
Firebeat-yhtye. Päivän viettoon osallistui 
runsaat satakunta vierasta.

Pääsihteeri Kumpula suosii pyöräilyä, 
syyskuun alussa mittarissa oli 1500 km. 

Burmalainen tanssiryhmä esiintyy.

Vireä 60-vuotias  juhli
Punaisen Ristin Kuopion osasto
Peräniemen Kasinolla syyskuun alussa
❖
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Ansiomerkin saivat Tiina Sund-
vall, Juha Lappeteläinen ja Kert-
tu Kinnunen.

   Pronssiset ansiomitalin saivat Paavo Tuppurai-
nen, Margit Schadewitz, Aila Niemi, Leena Närvä-
nen ja Hannu Kosunen.

Juhlassa palkittiin Jari Jokinen ripeästä ensiavun-
annosta viimekeväisen järjestöristeilyn illallispöy-
dässä. Muuan seurueen jäsenistä sai lihapalan vää-
rään kurkkuunsa, mutta Jarin neuvokas ensiapu 
pelasti tilanteen.

    Aktiivimerkin sai-
vat Jarno Järvinen, 
Antti Kojo, Riikka Sa-
vonen ja Laura Ulma-
nen.
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Firebeatin tah-
deissa tanssit-
tiin.

     Kiireisimmät aloittivat tanssiaskelharjoitukset jo päi-
väjuhlan lomassa. Pääsihteeri tutkii ilmiselvästi askel-
kuviota.

           Juhlaylei-
söä Peräniemen 
kasinolla.

Kuopiosta pääsih-
teerin kotiinviemi-
siksi annettiin 4H-
evääksi moderni 
kalakukko.
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Juhlaviikonvaihteen Kuopio juhlii -ta-
pahtumassa Punainen Risti oli näyttävästi 
esillä Olonkorjuutorilla: Perjantaina pys-
tytimme Veripalvelun punaisen teltan, 
jossa Veripalvelun lisäksi mukana olivat 
Kuopion Kontti ja SPR Kuopion osasto. 

Kerroimme toiminnastamme, jaoimme 
esitteitä ja kutsuimme mukaan Nälkäpäi-
vä-kerääjiksi. Lauantaina, juhlapäivänäm-
me, esittelyvuorossa oli erityisesti terveys-
piste- ja ystävätoimintamme. 

Ystäviä juhlassa.

Olonkorjuutorilla SPR mukana Outi Korhonen ja Sinikka Marttila kertomassa toimin-
nasta.
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Historian lehtien havinaa, kuvien kertomaa
ja aarteita varaston kätköistä

SPR Kuopion osaston juhlavuoden 
näyttely 20.-24.8.2012

Varhain maanantaiaamuna vatsan-
pohjassa oli pientä jännitystä ja mieli oli 
odottava. Olimme pakanneet edellise-
nä iltana autoihin ja peräkärryyn valit-
semamme näyttelyesineet, -vaatteet ja 
-esitteet. Nyt olisi aika saada kaikki näyt-
telypalaset kohdalleen. 

Kannoimme keskelle Kuopion kau-
pungin pääkirjaston näyttelytilaa ahkion, 
valmiuskirstun, mallinukkeja, lukuisan 
määrän laukkuja ja laatikoita sisällään mi-
tä erilaisimpia esineitä ja näyttelyn pys-
tyttämisvälineitä. Kirjaston näyttelyser-
mit ja lasivitriinit siirreltiin sopiville pai-
koilleen. Kukin meistä mietti mielessään 
ja ääneenkin mitä ja miten asiat tuotai-
siin esille. Pikku hiljaa aamun tunteina 
näyttely alkoi näyttää näyttelyltä, mieles-
sä kupli innostus ja onnistumisen tunne: 
”Tästä tulee tosi hyvä!”

Kokosimme näyttelyn Punaisen Ris-
tin Kuopion osaston toiminnasta kuuden 
vuosikymmenen aikana. Näyttelyssä oli 
esillä asuja: vanhat ensiapuryhmäläisen 

❖

haalari ja palveluspuku sekä uusin ensi-
apupäivystäjän asu. Lukuisista mustaval-
ko- ja värikuvista valikoimme sermeihin 
ja valokuvakehyksiin suurten ensiapu- ja 
vapepaharjoitusten otoksia, Nälkäpäivä-
keräyskuvia, nuorten, ystävien ja ensi-
apuryhmän toimintakuvia. Vitriineihin 
avattiin luettavaksi mielenkiintoisia leh-
tileikkeitä arkiston kätköistä. Näyttelyssä 
oli myös erinäistä Punaisen Ristin toimin-
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taan liittyvää esineistöä muun 
muassa osaston perustamisasia-
kirja, tilapäispaarit pienoiskoos-
sa, Veripalvelutontut, en-
siapukirjoja, T-paitoja sekä erilai-
sia merkkejä ja julisteita.

Samalla näyttelyvieras sai tu-
tustua Kuopion osaston nykyi-
seen harrastustoimintaan: moni-
puolinen ystävätoiminta: ikäihmi-
sille ja sairaille suunnattu, maa-
hanmuuttajille ja nuorilta nuoril-
le sekä eläkeläisten päiväkerho; 
terveyspistetoiminta; ensiapuryh-
mä- ja kurssitoiminta; keräystoi-
minta. Tämän vuoden Nälkäpäi-
vävetoomus: ”Ei hätää, jos sinä 
autat.” sopii Punaisen Ristin kut-
suksi milloin vaan.

Näyttelytiimissä halusimme 
tuoda kaikille kuopiolaisille esil-
le osastomme ja Punaisen Ris-
tin toimintaa mahdollisimman 
monipuolisesti ja kiinnostavasti. 
Toivottavasti onnistuimme siinä. 
Kiitos kaikille näyttelyvieraille, 
kuvia ja esineitä lainanneille sekä 
erityisesti Jarille ja Jounille näyt-
telyn pystytys- ja Tuomakselle 
purkuavusta. Suurkiitos Riikalle, 
joka olit kanssani näyttelytiimis-
sä, yhdessä teimme juhlavuoden 
historiaa!

Heli Nuutinen, osaston tiedottaja
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Omaishoitajien tukitoiminta

TULE TUKEMAAN OMAISHOITAJIA
VAPAAEHTOISENA! 

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit 
eri tavoin auttaa ja tukea omaishoitajia. 
Saat tehtävääsi koulutusta, tukea ja oh-
jausta. Vapaaehtoisena toimit tavallisen 
ihmisen tiedoin ja taidoin oman elämän-
tilanteesi mukaan. OTA YHTEYTTÄ!

Vapaaehtoiset ovat osana toimintaa 

Omaishoitaja toiminnan mahdollistu-
misessa tärkeässä roolissa ovat osastojen 
vapaaehtoiset. Vapaaehtoisista käytetään 
myös määritelmää ryhmäohjaajat. Savo-
Karjalan piirissä omaishoidontukitoimin-
taa on lähdetty käynnistämään elokuus-
sa 2011. Syksyllä 2012 mukaan lähti Kuo-
pion osasto.

Uusille mukaan lähteville vapaaehtoi-
sille järjestämme ystävä- ja ryhmäohjaa-
jakurssin. Jo toiminnassa mukana oleville 
vapaaehtoisille mietimme yhdessä so-
pivaa koulutusta. Se voi olla esimerkiksi 
henkisen tuen koulutusta ryhmäohjaajan 
näkökulmasta.

Toiminnan onnistumiselle ovat edelly-
tyksenä sitoutuneet vapaaehtoiset, jotka 
vastaavat käytännön toiminnoista ryhmä-
tapaamisten aikana. Uusien vapaaehtois-
ten rekrytointi on keskeinen asia myös 
koko toimintavuoden ajan.

Toiminnan päämäärä 

Suomen Punaisen Ristin omaishoidon 
tukitoiminnan päätavoitteena on vahvis-
taa ja edistää omaishoitajien terveyttä ja 
sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on 
auttaa omaishoitajia jaksamaan heidän 
työssään tarjoamalla virkistysmahdolli-
suuksia ja vertaistukea sekä koulutusta 
että tietoa arkea helpottavista asioista.

Omaishoitajien tukitoiminta antaa 
apua ja tukea vanhuksen, vammaisen 
tai pitkäaikaissairaan omaisille ja heidän 
perheilleen. Toiminta on avointa kaikille 
omaistaan tai läheistään hoitaville. Toi-
minnassa kiinnitettään erityistä huomio-
ta siihen, että tukitoiminta tavoittaisi 

❖

myös kunnallisten tukijärjestelmien ulko-
puolelle jäävät omaishoitajat.

Toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja 
parantaa omaishoitajien fyysistä ja psyyk-
kistä hyvinvointia. Omaishoitajien tietoi-
suutta – esimerkiksi etuuksista – pyritään 
lisäämään ja omaishoitajien yhteiskunnal-
liseen asemaan vaikutetaan omaishoita-
jien puolesta puhumalla, tiedottamalla 
ja tekemällä verkostoyhteistyötä muiden 
toimijoiden kanssa. 

Omaishoitajien tukitoiminta on am-
matillisesti koordinoitua pääasiassa va-
paaehtoisten toteuttamaa toimintaa. 

Toiminnan tavoitteet

Väestön ikääntyessä ja yhteiskunnan 
muuttuessa ihmisten pitää huolehtia yhä 
enemmän oman hyvinvointinsa lisäksi 
omaisensa tai läheisensä terveydestä ja 
hyvinvoinnista. Tällä hetkellä yli miljoo-
na suomalaista huolehtii omaisestaan tai 
läheisestään, kunnallista omaishoidon tu-
kea saa kuitenkin vain 37 500 omaishoi-
tajaa. 

Omaiset tekevät inhimillisten arvojen 
lisäksi taloudellisesti arvokasta työtä hoi-
taessaan usein vakavasti sairasta omais-
taan, joskus pitkienkin matkojen takaa. 
Jos omaishoitajat lopettaisivat autta-
mistyönsä, yhteiskuntamme sosiaali- ja    
terveydenhuoltojärjestelmä romahtaisi.
Omaishoitajien avulla säästetäänkin yh-
teiskunnan varoja laitoshoitoon verrat-
tuna jopa satoja miljoonia euroja vuodes-
sa. Kuitenkin palvelujen saatavuus ja
omaisten saama tuki vaihtelevat alueel-
lisesti asettaen omaishoitajat eriarvoi-
seen asemaan.

Omaishoitajien hyvinvointia, terveyt-
tä ja jaksamista tukemalla edesautetaan 
omaishoitajien mahdollisuuksia hoitaa 
läheistään kotona ja vähennetään näin 
myös laitoshoidon tarvetta. Tulevaisuu-
dessa yhteiskunnallinen paine omaishoi-
tajien aseman kohentamiseksi kasvaa en-
tisestään, sillä viime vuosien poliittisena 
suuntauksena on ollut omaishoidon lisää-
minen entisestään ja laitoshoidon vähen-
täminen. 
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Suomen Punaisen Ristin omaishoita-
jien tukitoiminta lähtee omaishoitajien 
tarpeesta ja toimintatapa on ongelmia 
ennaltaehkäisevä. Kaikki toiminta poh-
jautuu Punaisen Ristin periaatteisiin ja 
toiminnan edellytyksenä ovat tyytyväiset, 
motivoituneet ja riittävän tuen saavat va-
paaehtoiset.

Toiminta omaishoitajille

Omaishoitajille tarjotaan vapaaeh-
toisvetoisesti toiminnallista ja vertaistuel-
lista ryhmätoimintaa, virkistystilaisuuksia 
ja koulutuksia. Ryhmät kokoontuvat pää-
sääntöisesti kerran kuussa. 

Omaishoitajat saavat myös merkit-
tävästi ohjausta ja tukea puhelimitse 
ja sähköpostitse työntekijöiltä. Kes-
kustelut liittyvät arjessa selviytymiseen 
ja omaishoitajien tukijärjestelmiin. 
Omaishoitajat ovat yhä usein tietämät-
tömiä yhteiskunnan tuista, joita olisivat 
oikeutettuja saamaan – taloudellisista 
tuista, palveluista ja arjen apuvälineistä.

Vapaaehtoiset osana toimintaa

Omaishoitajien tukitoiminnan vapaa-
ehtoisilla on tärkeä rooli toiminnan mah-
dollistamisessa. Vapaaehtoiset vetävät 
omaishoitajille ryhmiä, järjestävät virkis-
tyspäiviä, etsivät puhujia omaishoitajien 
infotilaisuuksiin, rekrytoivat uusia va-
paaehtoisia ja omaishoitajia toimintaan, 
osallistuvat oppilaitosyhteistyöhön ja tu-
kevat omaishoitajia Hyvinvointia arkeen 
–kursseilla.

Piirin omaishoitajien tukitoiminnan 
aluetyöntekijä on vapaaehtoisten apuna 

ja tukena. Vapaaehtoisten jaksamista tu-
etaan koulutuksilla, vapaaehtoisille alu-
eellisesti järjestettävillä virkistystilaisuuk-
silla ja henkilökohtaisella ohjauksella. 
Yhteistyö Punaisen Ristin ystävien kanssa 
on tiivistä.

Resurssit

Suomen Punaisen Ristin omaishoita-
jien tukitoiminta on Raha-automaattiyh-
distyksen rahoittamaa toimintaa. Toimin-
nan suurin voimavara ovat motivoituneet, 
sitoutuneet ja aktiiviset Suomen Punai-
sen Ristin vapaaehtoiset. Vapaaehtoisten 
apuna ja tukena on omaishoitajien tuki-
toiminnan aluetyöntekijä piirin alueel-
la. Valtakunnallista toimintaa koordinoi 
Suomen Punaisen Ristin keskustoimistos-
sa omaishoidon koordinaattori apunaan 
omaishoidon ohjelma-avustaja.

Merkittävän resurssin toiminnalle 
muodostaa edellisten vuosien tapaan laa-
ja yhteistyöverkosto, joka käsittää kun-
tia ja muita järjestöjä. Yhteistyö kunnan 
kanssa tarkoittaa toimitilojen käyttöä ja 
mahdollisuutta tavoittaa omaishoitajia. 
Kunnan kannalta toiminta on merkittä-
vää peruspalveluja täydentävää. Muut 
järjestöt ja yhteistyökumppanit ovat eri-
tyinen voimavara isompia tilaisuuksia jär-
jestettäessä. 

Lisätietoja:

Jaana Vilhunen, aluetyöntekijä, omaishoi-
tajien tukitoiminta
Suomen Punainen Risti, Savo-Karjalan piiri
jaana.vilhunen(at)redcross.fi  0400 955 556
Haapaniemenkatu 38, 70110 KUOPIO

Tervetuloa jouluglögille
la 15.12.2012 klo 11-13 SPR Kuopion osaston tiloihin,

Haapaniemenkatu 38! Muistellaan osaston juhlavuotta
sekä laulellaan joululauluja glögin ja pipareiden kera.
Kutsu on kaikille jäsenille ja tämän lehden lukijoille.
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Ensiapuharjoitus 28.4.2012 Toivalan
Haapaniemen havaintotilalla Siilinjärvellä

Syksyllä 2011 sain ajatuksen järjestää 
isomman yhteisharjoituksen eri ensiapu-
ryhmien kesken. Suunnittelutiimi aloitti 
varsinaisesti tarkemman työnsä tammi-
kuussa 2012. Suunnittelutiimissä minun li-
säksi olivat Siilinjärveltä Kalle Reipsaari ja 
Irja Koski, Kuopiosta ETK Tiina Sundvall, 
ryhmänjohtajat Paavo Tuppurainen ja Jari 
Jokinen. Paikka varattiin ajoissa, Siilinjär-
ven osaston ensiapuryhmänjohtaja Kalle 
oli yhteydessä tuttuun tilanhoitaja Tapio 
Räsäseen. Metsäkeskuksen tilalla toivo-
tettiin harjoitusväki hyvin tervetulleeksi. 
Kun paikka varmistui, oli hyvä jatkaa har-
joituksen suunnittelua.

Visioita oli monenlaisia. Koska huhti-
kuussa oli vielä talvista ja kylmää, päätet-
tiin harjoitus koostaa erilaisista perusen-
siaputehtävistä: Elvytys aikuinen ja baby 
savutuvalla; Pyörätuolilla kaatunut ja toi-

Varaslähtö ensiapukilpailuihin

❖

Hupsis, kävipäs ikävästi – Paavo rientää 
auttamaan.

Ensiapuopettaja Merja kertaa oikean 
ensiavunannon.
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sella hätääntyminen + niskavamma ra-
kenteilla olevalla hirsituvalla; Makkaran-
paistossa laavulla säärihaava ja lisäksi ul-
kopuolinen häiritsijä; Teenkeitossa nuo-
tiopaikalla yhdellä palovamma ja toisel-
la viiltohaava kädessä; Teoriatehtävässä 
ensiapu-kompakysymyksiä oikein/väärin 
-väittämillä ja lisätehtävänä tilanneku-
vaus kolaripaikalta (sanomalehtitiedon 
perusteella), mitä ja missä järjestyksessä 
pitäisi toimia.

Kutsut harjoitukseen lähe-
tettiin sähköpostilla kuudelle 
osastolle. Mukaan pääsi en-
siapuryhmäläisiä Kuopiosta, 
Maaningalta, Nilsiästä, Siilinjär-
veltä ja Varpaisjärveltä. Kaiken 
kaikkiaan osallistujia oli viiti-
senkymmentä ihmistä. Päivän 
aikana monelle tuli tutuksi 
naapuriosastojen ryhmäläisiä 
ja omankin osaston muita va-
paaehtoisia. Potilaista osa oli 
ryhmien ulkopuolelta ja he lisä-
sivät näin todentuntua. 

Harjoituksen johtajana  
suunnittelusta mieleen jäi in-
to ja hyvä yhteishenki, harjoi-
tuspäivään ensiapuryhmäläiset 
osallistuivat uteliaina ja tavoit-
teenaan oppia lisää. Oivaltavat 
tilannepaikat ja haasteelliset 
tehtävät antoivat mahdolli-
suuksia oppia myös jotakin uut-

ta. Muonitus oli järjestetty mallikkaasti ja 
makoisaa ruokaa oli riittävästi. Tyytyväi-
sin mielin ja vatsat täynnä kiiteltiin päi-
vän kaikkia osallistujia ja mahdollistajia. 
Koko päivästä jäi hyvä mieli. Onnistuneen 
harjoituksen päätteeksi jäi tunnelma, 
että tällaisia isompia yhteisharjoituksia 
lisää! Kiitos!

Mirja Mononen

Mirkku johti harjoitusta (kuva vas.). Riitta sai apua (kuva kesk.). Harjoituksen johtaja 
Mirja elvyttämässä harjoituksen jälkeen (kuva oik.).

Riikan ja Jarin kanttiini tarjosi kahvia ja ruokaa.

Mi kk j h i h j i (k
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SPR Kuopion osaston toiminta on avoin-
ta kaikille ja uusia vapaaehtoisia toivot-
aan mukaan. Tarjolla on monipuolista 
toimintaa. Ensiapuryhmäläiset kokoontu-
vat viikoittain harjoittelemaan ensiapu-
taitoja sekä päivystävät yleisötapahtu-
missa. Ystäväpalvelutoiminnassa vapaa-
ehtoiset vierailevat ikäihmisten ja maa-
hanmuuttajien luona. Nuorten Kaveriksi! 
-toiminnassa ikätoverit tapaavat toisiaan 
mukavan yhteisen tekemisen merkeissä. 
Kuudessa terveyspisteessä ympäri Kuo-
piota vapaaehtoiset terveydenhuollon 
ammattilaiset mittaavat verenpainetta ja 
antavat terveysneuvontaa. Omaishoita-
jien ryhmätoiminnassa on tarjolla vertais-
tukea ja virkistystä.

Yhteystiedot 
SPR Kuopion osaston toimintaryhmille 
(aakkosjärjestyksessä). Kokoontumiset 
SPR tiloissa, Haapaniemenkatu 38 ellei 
toisin mainita. Uudet vapaaehtoiset ovat 
aina tervetulleita mukaan!

Eläkeläisten päiväkerho parittoman vii-
kon maanantaina klo 12-14 Marttalassa, 
Haapaniemenkatu 23, tiedustelut ystävä-
palvelun kautta.

Ensiapuryhmätoiminta torstaisin klo 
18.30- n.20
paavo.tuppurainen(at)sprkuopio.com
p. 040 516 4469 tai
riikka.savonen(at)sprkuopio.com

Ensiapupäivystyspalvelun tilaukset
jari.jokinen(at)sprkuopio.com
p. 040 544 2602

Ensiapukurssitoiminta ja jäsenasiat
tiina.sundvall(at)sprkuopio.com

Kaveriksi! ystävätoimintaa nuorilta nuo-
rille, kaveriksi(at)sprkuopio.com tai Face-
bookissa: Kaveriksi! SPR Kuopion osasto

Monikulttuurinen ystäväpäivystys
kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona
klo 15.30-17 Kompassilla, Hapelähteen-
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katu 33. 
moniku(at)sprkuopio.com, p. 040 826 1916

Omaishoitajien tukitoiminta
jaana.vilhunen(at)punainenristi.fi 
p. 0400 955 556

Terveyspistetoiminta
Leväsen palvelukeskus ja Kontti, Suoka-
dun palvelutalo, Länsi-Puijon asukastupa, 
Saarijärven asukastupa, Puijonlaakson 
palvelutalo
irja.harju(at)kotiposti.net, p. 0400 938 928

Ystäväpalvelupäivystys keskiviikkoisin 
klo 15-17
ystavapalvelu(at)sprkuopio.com
p. (017) 261 7270 tai
narvanen.leena(at)gmail.com
p. 050 540 6905

Jäsenyys on kannanotto. Tänään on 
hyvä päivä liittyä jäseneksi!

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

Voit liittyä jäseneksi maksamalla jäsen-
maksun suoraan valtakunnalliselle jäsen-
maksutilille: FI90 2219 1800 0678 46 (Nor-
dea), ilmoita silloin alla kysytyt tiedot ja 
Kuopion osasto.

Jäseneksi voit liittyä myös netissä:
punainenristi.fi /membership
Oheisella Punaisen Ristin jäsenesitteellä 
voit kutsua ystäväsikin jäseneksi.

Käy peukuttamassa Facebook-
issa Suomen Punainen Risti 
Kuopion osasto. Siellä on syk-
systä muun muassa Nälkä-

päiväkuvia. Tämän syksyn keräystulos
Kuopiossa oli 10915 euroa. Kiitos kai-
kille lahjoittajille, kerääjille ja keräys-
huollolle sekä Veripalvelulle tiloista ja 
yhteistyöstä keräyskeskuksessa!

INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO  INFO
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Väinölänniemi heräsi jälleen festari-
huumaan 10-vuotisjuhlaansa viettävän 
RockCockin myötä. Yhteensä noin 20 000 
festarijuhlijan ja kymmenien artistien 
joukkoon mahtui enemmän ja vähem-
män pyörällä päästään olevaa persoonaa. 
En kuitenkaan kirjoituksessani keskity 
erittelemään erilaisia festarijuhlimisen 
muotoja, vaikka toki mukavaahan se oli-
si ja juttua siitäkin riittäisi. Keskityn tällä 
kertaa itselleni läheisempään aiheeseen: 
ensiapupäivystämiseen, tällä kertaa pol-
kupyöräillen.

Tankkausta ja tyhjiä renkaita
Osastomme hankki keväällä täyden-

nystä varusteisiinsa kahden Poni-merkki-
sen polkupyörän myötä. Väriltään pyörät 
ovat yllätyksellisesti kiiltävän punaisia. 
Vakiovarusteina pyöriin sisältyneitä soit-
tokelloja on täydennetty lisävarusteiksi 
luettavilla tarakkalaukuilla ja ohjaustan-
koon kiinnitetyillä bokseilla, joihin voim-
me päivystyksen ajaksi koota pyörän kyy-
tiin jätettävät ensiapuvarusteet. Turvalli-
suutta huomioiden pyöriin on hankittu 
etu- ja takavalot sekä ajajien päähän ky-
pärät. Kiihtyvyys nollasta sataan on kiinni 

Pyörällä päästään
❖ ajajien reisilihasten kunnosta ja kestävyy-

destä. Myös taloudellisuus ja ekologisuus 
on otettu jo pyörien suunnittelun yhtey-
dessä huomioon: polttoaineeksi ne kel-
puuttavat lähes mitä vain, esimerkiksi 
kaurapuuroa ja ruisleipää. Ja koska ky-
seessä on Poni-merkkinen polkupyörä, 
lienee itsestään selvää, että tehon yksik-
könä emme voi käyttää hevosvoimia... 

Ensimmäisen kosketuksen Poni-pyö-
rään sain poljettuani sillä Myllykadun 
varastolta Väinölänniemelle päivystyksen 
pystytystalkoisiin Hennariikka seuranani 
toisella pyörällä. Herätimme hieman huo-
miota samanlaisissa pyörissämme, mutta 
kokemus muuten oli hyvin positiivinen. 
Moottoripyöräkortillisina Ponien kesyt-
täminen oli helppo homma. Pyörä oli ke-
vyt ja näppärä pyöritellä kaupunkiliiken-
teen joukossa. Pieniltä vastoinkäymisiltä 
emme kuitenkaan välttyneet. Matkalla 
Hennariikka oli kyllä todennut useam-
man kerran pyörän tuntuvan omituiselta 
ajaa, mutta vasta perillä huomasimme 
pyörän takarenkaan olevan lähes tyhjä. 
Itsehän totesin tämän johtuvan vain tot-
tumattomuudesta Poni-pyöriin, mutta 
tällä kertaa tein liian nopean johtopää-

töksen. Asia saatiin 
nopsaan korjattua 
Hennariikan “tan-
katessa” takaren-
kaan etuboksissa 
mukana olleella mi-
nipumpulla.

Punainen Poni vs. 
pol i is imoottori -
pyörä

Ensimmäisenä 
rokkipäivänä otim-
mekin heti pyö-
rämme käyttöön. 
Starttailimme Hei-
non Markon kanssa 
“pohjoisen kierrol-
le” polkupyörien 
kera ja naureske-
limme, että tarpeen 
tullen toinen huu-Veteraanikävelyllä Jari ja Riikka valmiina auttamaan.
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taa “sininen valo, sininen valo” ja toinen 
“piipaapiipaa”. Loppujen lopuksi pää-
dyimme yhteisymmärryksessä rimputta-
maan pyörän kelloa tien ollessa tukossa. 
Pääsääntöisesti ihmiset kuitenkin väisti-
vät meitä ilman erillisiä pyyntöjä asiasta.

Sattuipa yhdellä kierroksella myös 
niin, että törmäsimme poliisin moottori-
pyöräpartioon. Ilmeistä pystyimme arvaa-
maan, että pyörämme herättivät myös po-
liiseissa positiivista huomiota. Kateutta-
kin saattoi olla ilmassa, sillä ensimmäise-
nä päivänä näkemämme moottoripyörät 
olivat toisena päivänä korvattu polkupyö-
rillä. Ponejamme kehuen voimme todeta, 
että meidän punaiset kaunottaremme 
peittosivat kevyesti poliisien perinteiset 
maastopyörät. Ilmeisesti viranomaisyh-
teistyökumppanimme oli huomannut 
polkupyörien helppouden festarialueella 
siirtymisessä. Väinölänniemen alue itses-
sään on festarialueena jo iso, ja kun li-
säämme siihen alueet Brahenpuistosta ja 
Kuopionlahden urheilukentältä olevalta 
leirintäalueelta, tulee alueesta vieläkin 
laajempi. 

Rokkikukkoja ja ylinopeuksia
Suuresta alueesta huolimatta ongel-

mia ei kuitenkaan ollut, sillä pyörillä pää-
simme kätevästi kiertelemään alueella. 
Ehdimmepä käväistä jäätelölläkin leirin-
täalueen vieressä, sillä pyörät antoivat 
meille aikaa olla rauhassa ihmisten jou-
kossa näkösällä ja jutustella juhlijoiden 
kanssa. Kävellen samaan matkaan olisi 
kulunut paljon kauemmin ja ihmisten pa-
rissa oleilu olisi jäänyt vähälle alueen laa-
juudesta johtuvan kiireen ja sen kiertämi-
sestä tulleen paineen vuoksi. Kiertomme 
aikana kaivoimme pariinkin otteeseen 
laastaria ja kylmäpussia haverin kohdan-
neille juhlijoille tarakkalaukuista.

Pääsimmepä muutaman kerran jopa 
tositoimiin. Teltalle palattuamme sai päi-
vystyksen johtajamme Jari järjestysmiehil-
tä hälytyksen lähelle Rönön siltaa, jossa 
yksi herrasmies-rokkikukko oli joutunut 
painovoiman uhriksi satuttaen itseään 
kaatumisen yhteydessä. Hyppäsimme Ma-
ken kanssa satuloille ja kiihdytimme Po-
nimme hurjaan menoon. Itseämme ke-
huen voin kertoa, että polkaisimme jopa 
yhden Vänärin rantatietä ajavan auton 

ohitse hyvin kevyesti, 
ja tietysti tyylillem-
me uskollisesti kelloa 
soittaen. Vasteajaksi 
eli ajaksi, jossa asia-
kas saavutettiin, tuli 
muutama yksittäinen 
minuutti. 

Toisena päivänä 
saimme kiireellisen 
hälytyksen pääport-
tien ulkopuolelle ta-
juttoman festarijuhli-
jan muodossa. Kypä-
rät päähän, valot 
päälle (pimeä kun oli) ja kelloa soittaen 
kohti pääporttia. Vasteaika jäi jälleen 
muutamaan minuuttiin. Laskimme, että 
kävellen tai juosten saman matkan tait-
tamiseen olisi mennyt reilusti enemmän 
aikaa ja asiakkaan hoidon aloitus olisi vii-
västynyt. Tälle asiakkaalle soitimme heti 
tilanteen todettuamme ambulanssikyy-
din.

Jos etsimme hyviä puolia polkupyö-
rien käytöstä, edellä mainitsemani vas-
teajat lyhenivät huomattavasti. Kuten 
tiedämme, erinäisissä sairaustiloissa ja 
-kohtauksissa on tärkeää aloittaa asian-
mukainen ensiapu nopeasti. Nopealla 
aloituksella on suora yhteys asiakkaan 
selviämiseen. Polkupyörien käyttö hel-
pottaa nopeiden siirtymisien lisäksi päi-
vystäjien oloa. Aikaisemmin otetut juok-
suaskeleet ja hengästyneet päivystäjät 
ovat tätä myöten historiaa. Toisaalta ei 
tarvitse olla edes kiireellinen tehtäväkään 
vaan iso alue, kuten nyt Väinölänniemi 
tai kesän alussa ollut laulu- ja soittojuh-
lien kulkue Satamatorilta Kuopio-Hallille, 
kun pyöristä saadaan irti täysi hyöty. 

Ja mikäs siinä, 
olemme täysin val-
miina tuleviin päi-
vystyksiin, sillä kyl-
lähän me pyörällä 
päästään!

Laura Ulmanen

Piirrokset:
Kai Markkanen
Kuva: Jouni Nuuti-
nen
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Vuosi 2012 on yhdistyksemme 41. toi-
mintakausi. Tulevalle kaudelle asetettiin 
suuret tavoitteet heti kauden alussa mm. 
Meripelastusseuran koulutusuudistuksen 
vuoksi. Uudistuksen tarkoitus on yhtenäis-
tää käytäntöjä siten, että koulutus on si-
sällöltään kaikille sama riippumatta, siitä 
missä yhdistyksessä koulutus on suoritettu. 
Toisaalta uudistus mahdollisti entistä te-
hokkaamman harjoittelijoiden koulutuksen 
muun muassa täysin uusitun koulutusma-
teriaalin myötä. Harjoittelijakoulutuksen 
aloitti 15 uutta harjoittelijaa, joista suurin 
osa on jo kansimieskoulutuksessa. Myös 
kaikkien vanhojen miehistön jäsenten kou-
lutukset käytiin läpi ja pieniä puutteita 
koulutuksessa paikattiin. Loistavasti toteu-
tetusta koulutuksesta suuri kiitos kaikille 
koulutuksiin osallistuneille.

Olimme suuren taloudellisen haasteen 
edessä jäätyämme ilman Kuopion kaupun-
gin avustusta tälle kaudelle. Olemme entis-
tä enemmän yksityisten tukijoiden varassa. 
Herman Saastamoisen säätiö on edelleen 
merkittävin yksittäinen tukija. Uusia yh-
teisöjäseniä saimme mukavasti. Toivonkin 
yhteistyömme jatkuvan ensi vuonna. Uusia 
yhteisöjäseniä tarvitsemme kuitenkin vielä 
lisää mahdollistamaan toimintamme. Jäsen-
määrä jatkoi tasaista kasvamista ollen kirjoi-
tushetkellä 411.

Avustustehtäviä on tähän mennessä
suoritettu 51. Yhdistyksen alukset ovat 
edelleen lähtövalmiudessa. Purjehduskau-
temme päättyy vasta järvien jäädyttyä. Var-
sinaisten avustustehtävien lisäksi olimme 
mukana useissa kymmenissä tapahtumissa 

muun muassa RockCockissa 
ja Anti-festivaaleilla. Osallis-
tuimme myös Vuoksen vesis-
tön yhteisiin harjoituksiin ja 
tapahtumiin, kuten suurhar-
joitukseen Sulkavalla ja ko-
koontumisajoihin Imatralla.

Huolestuimme tehtäviä 
suorittaessamme pikku hip-
rakassa ajelevien veneilijöiden 
määrän selkeästä lisääntymi-
sestä. Toivottavasti tämä oli 
ohimenevä ilmiö, kuten mo-
nesti tulikin todettua, että 
joskus pienikin herpaantumi-
nen johtaa onnettomuuteen.

Markku Jäntti
puheenjohtaja, hallinnolliset 
asiat, viranomaissuhteet

Kuopion Järvipelastajat ry
PL 33, 70101 KUOPIO 
GSM 050 572 4023 
puheenjohtaja(at)kjp.fi 

Puheenjohtajan tervehdys

❖
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❖ Kulunut kausi on ollut alusta saak-
ka aktiivinen harjoitusten suhteen. Koi-
rien ohjaajat ovat olleet mukana järvi-
pelastajien harjoittelijakoulutuksessa ja 
opetelleet näin tarvittavia taitoja. Varsi-
naisia etsintäharjoituksia on järjestetty 
noin kerran kuukaudessa ja juhannuk-
sena harjoiteltiin sitten hieman suu-
remmassa mittakaavassa. Keväällä ope-
teltuja asioita toteutettiin tehtävälläkin.

Harjoituksissa on ollut kaksi koi-
rakkoa, joilla molemmilla on hälytys-
ryhmäkelpoisuus. Martti-lapinporokoi-
ra on ollut mukana jo jonkun aikaa ja
toinen koirakko saatiin virallisesti mu-
kaan, kun Minka-rottweiler suoritti tar-
vittavat kokeet loppukesästä. Minka 
onkin osoittanut olevansa oikein toi-
miva koira järvelläkin, eikä sitä haittaa 
isommat aallotkaan ja motivaatio etsi-
miseen on suuri. 

Asiasta kiinnostuneet, jotka halua-
vat kantaa kortensa kekoon, ovat aina 
tervetulleita maalihenkilöiksi. Lisää tie-
toa saa esimerkiksi Pelastuskoirayhdis-
tyksiltä (Simpek) tai KJP:n koulutus-
vastaavalta.

– Hertta –
Kuvissa Minka.
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Oli aikainen perjantaiaamu 8.6.2012 
Maljalahden satamassa, kahvipannu porisi 
hellalla ja miehistö teki tuttavuutta meri-
korttiin suunnitellen päivän reittiä. PV Olli 
III irrotti köydet klo 08:10 ja aloitti matkan 
kohti Tuusniemeä, jossa oli tarkoitus osal-
listua illalla Tuusniemen satamakauden ava-
jaisiin. Matkaan lähdettiin miehistöllä 1+4. 
Lisäksi mukana oli kaksi tämän kauden har-
joittelijaa. Matkan alussa miehistö jaettiin 
kahteen ”vahtiin”. Kummassakin vahdissa 
oli vahdin vanhimpana kokenut kansimies. 
Vahtia vaihdoimme matkalla tunnin välein, 
eikä päällikön tarvinnut tulla ruoriin, kun 
parissa hankalammassa paikassa. 

Matka taittui hyvässä säässä seitsemän 
solmun nopeudella. Tuuli oli heikkoa ja 
aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Maise-
mat Heinäveden reitillä olivat jälleen kerran 
mitä mahtavimmat. Reittiä ei suotta kehuta 
yhdeksi maailman kauneimmista vesirei-
teistä. Matkan ensimmäinen tauko pidet-
tiin Palokissa. Lyhyen pysähdyksen jälkeen 
matka jatkui kohti Varistaipaleen kanavaa, 
jonne saavuimme klo 12:15. Varistaipaleen 
nelisulkuinen kanava oli suurimmalle osal-
le miehistöä uusi tutta-
vuus, mutta selvisimme 
liki kahdenkymmenen 
metrin noususta kunni-
alla. Kanavien jälkeen 
saavuimme Juojärvelle,
jonka isoilla selillä nos-
timme nopeuden vii-
teentoista solmuun. 
Juojärven pitkillä suoril-
la kokkimme Kaija val-
misti miehistölle mait-
tavan lounaan ennen 
Tuusniemelle saapumis-
ta. 

Tuusniemen sata-
maan kiinnityimme klo 
15:50, jossa meitä oli 
jo vastassa Kuopiosta 
autolla saapunut vaih-
tomiehistömme. Aikaa 
tapahtuman alkuun oli 

Matkaraportti Juojärvelle

❖ vielä runsaasti, joten meillä oli hyvin aikaa 
laittaa alus esittelykuntoon ja tutustua sata-
man muuhun tarjontaan. Kahvilla kävim-
me ravintolalaiva Juovedessä, joka hinattiin 
Olli III:lla Tuusniemelle Lappeenrannas-
ta reilua vuotta aikaisemmin. Illan aikana 
alukseemme kävi tutustumassa paljon me-
ripelastustoiminnasta kiinnostunutta väkeä. 
Hauskutimme kansaa navigointiradalla, 
joka oli tehty nurmikentälle merimerkeik-
si maalatuista kepeistä. Toimintaa esiteltiin 
myös pintapelastusnäytöksen muodossa. 
Illan kääntyessä yöksi siirryimme Juovesi-
laivaan saunomaan ja nauttimaan illallista. 
Uni maittoi makeasti pitkän päivän päät-
teeksi. 

Lauantaina 9.6. heräsimme aikaisin 
kirkkaaseen kesäaamuun. Juovesi-laivan 
keittiön tarjoileman maittavan aamiaisen 
jälkeen pidimme miehistön kanssa lyhyen 
palaverin päivän reitistä ja jaoimme uudet 
vahdit. Irrotimme köydet klo 07:40. Osa 
miehistöä lähti autolla kohti Kuopiota. 
Paluumatkaamme jouduttamaan saimme 
navakan myötätuulen, joka keinutti meitä 
kohti Valamon luostaria, jossa vierailimme 

aamunpäivän aikana. 
Luostarivierailun jäl-
keen matkamme jatkui 
kohti Kuopiota. Varis-
taipaleen kanavasta su-
jahdimme alas reilussa 
puolessa tunnissa. Pa-
lokissa pysähdyimme 
nauttimaan lounasta, 
jonka Kaija meille jäl-
leen loihti. 

Olimme saapumas-
sa Vehmersalmeen, kun 
päivystävä päällikköm-
me soitti Kuopiosta ja 
kyseli sijaintiamme. 
Tarjolla oli hinauskeik-

Varistaipaleen sulut ja 
yleisöä.
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ka. Suurehko moottorivene oli ajanut ka-
rille Keilankannan eteläpuolella. Ajatus ai-
kaisesta kotiinpaluusta muuttui hetkessä 
tehtävään valmistautumiseen. 

Päivystävä päällikkömme oli mennyt jo 
edeltä haveriveneen luokse AV 38:lla. Me 
saavuimme Olli III:lla paikalle reilua tuntia 
myöhemmin ja otimme haveriveneen hi-
naukseen kohti Pirttiniemeä. Vajaan tunnin 
hinauksen jälkeen jätimme asiakkaamme 
Pirttiniemeen ja suuntasimme kohti Malja-
lahtea. Saavuimme kotisatamaan klo 19:00. 
Tankkauksen ja muun huollon jälkeen pääs-
tin miehistön lähtemään monta kokemusta 
rikkaampana kotiin, illan jo hämärtyessä.

Kokonaisuudessaan matka oli erittäin 
opettavainen ja mukava kokemus. Kansa 
pääsi tutustumaan meripelastusalukseen ja 
yhdistyksemme pääsi luomaan elintärkeitä 
yhteistyösuhteita Juojärven alueen yrittäjien 
ym. toimijoiden kanssa.

Kirjoittaja:
PV Olli III:n päällikkö 
Vesa Nyman

Olli III ja miehistöä Varistaipaleen kanavassa.

Vesa lokin kirjauksessa. Vesan pelastushyppy.

Olli III ja yleisöä Tuusniemellä.
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Kuopion Järvipelastajia on vaivannut 
miehistöpula jo pitkään. Se on kuormitta-
nut aktiivisia jäseniä liikaa. Harrastuksen 
pitäisi olla leppoisan mukavaa toimintaa, 
vaikka tässä harrastuksessa joutuukin vä-
lillä sietämään painetta. Meidän ”onneksi” 
myös muilla Meripelastusseuran jäsenyhdis-
tyksillä on ollut samanlaisia ongelmia, joten 
muiden yhdistysten kokemuksista oli meille 
hyötyä. Meripelastusseura oli tehnyt koos-
teen hyvästä toimintamallista – miten voi-
si onnistua rekrytoinnissa. SMPS:n mallia 
Kuopiossakin osittain noudatettiin. 

Kuopion Järvipelastajat osallistuivat ke-
väällä valtakunnalliseen rekrytointikam-
panjaan. Rekrytoinnin tarkoituksena oli li-
sätä valtakunnallisesti Meripelastusseuran 
miehistön määrää. Valtakunnallinen rekry-
tointi sisälsi radiomainoksia ja jäsenyhdis-
tyksille julistepohjia. Kuopiossa rekrytointi 
järjestettiin viemällä ilmoitustauluille julis-
teita sekä yhdistys teetti esitteitä, joita jaet-
tiin mm. yliopiston aulatiloissa. Kuopiossa 
kampanja näkyi lehdistössä ja kuului radi-
ossa. Potentiaalisia harrastajia lähestyttiin 
tarjoamalla heille lisätietoa harrastuksesta 

tiedotusilloissa, joissa oli mahdollisuus il-
moittautua kevään harjoittelijakoulutuk-
seen.

Tiedotusiltoihin osallistui noin 30 hen-
kilöä, joista suurin osa oli innokkaita osal-
listumaan harjoittelijakoulutukseen. Kou-
lutusryhmän kanssa sovittiin, että ehdoton 
maksimi on 10 koulutettavaa. Liian isossa 
ryhmässä kaikille ei riitä mielekästä teke-
mistä ja koulutettavat tympääntyvät. Ke-
vään koulutukseen näin ollen valittiin 10 
henkilöä sekä 4 henkilöä, jotka olivat jo 
saaneet osittaisen koulutuksen. Kouluttajia 
meillä oli pääsääntöisesti 4-5 kouluttajaa, 
joten jokaiselle kouluttajalle riitti työtä. Va-
litettavasti kaikki halukkaat eivät päässeet 
harjoittelijakoulutukseen koska halukkaita 
oli enemmän kuin paikkoja.

Valituille tulokkaille järjestettiin har-
joittelijakoulutus, jonka kesto oli noin 16 
tuntia. Lisäksi järjestettiin koulutuspäivä Ii-
varinsalon tukikohdassa, jossa vahvistettiin 
harjoittelijakoulutusta ja aloitettiin samalla 
kansimiehen koulutusta. Harjoittelijakou-
lutuksen käyneet saavat sellaiset tiedot ja 
taidot että heidän on turvallista liikkua ja 

Rekrytointia ja koulutusta

❖

Tärkeitä oppeja vedessä selviytymiseen. Kaveria ei jätetä!
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toimia meripelastus-
aluksilla. Lisäksi kai-
kille koulutuksen 
läpikäyneille tulee 
koulutusjärjestelmän 
mukainen koulutus-
taso, jonka seuraava 
askel on kansimiehen 
koulutustaso.

Kevät oli kou-
luttajille työntäytei-
nen, mutta se oli 
sen arvoista. Suurin 
osa harjoittelijoista 
on aloittanut kan-
simieskoulutuksen. 
Kansimiehiksi tulleet 
lasketaan hälytysmie-
histöön, joka helpottaa aktiivisten päi-
vystäjien ylityöllisyyttä. Myös ensi 
vuonna on tarkoitus järjestää harjoitte-
lijakoulutus, joka tuo jatkumon yhdis-
tyksen toiminnalle. Kuopion järvipe-
lastajien miehistöpula helpottuu vain 
useamman vuoden suunnitelmallisen 
koulutuksen ja rekrytoinnin avulla. 
Koulutus vaatii usean kouluttajan si-
toutumista harjoittelija- sekä kansi-
mieskouluttajiksi, se onnistuu tunnol-
listen aktiivien avulla. Koulutusvas-
taava kiittää ja kumartaa kouluttajia 
vuoden koitosten voittamisista.

Lisää rekrytointia
Kuopion järvipelastajat aloittivat 

myös toisentyyppisen rekrytoinnin. 
Järvipelastajat eivät enää saaneet kau-
pungilta avusta, joka oli yksi tärkeim-
mistä toiminnan rahoittajista, joten 
yhdistys alkoi rekrytoida toiminnan 
kannalta tärkeitä yhteisöjäseniä. Yhtei-
söjäsenen jäsenmaksu on 120 €, joka 
luo vahvan pohjan toiminnan jatkumi-
selle, riittää vain, että yhteisöjäseniä on 
riittävästi. Yhteisöjäsenet saavat kan-
natustaulun, jäsenlehdet sekä nimensä 
yhdistyksen nettisivuille sekä jäsenleh-
teen. Yhdistyksen tavoitteena on saada 
yhteisöjäseniä noin 50.

Jouni Heinonen, koulutusvastaava

Kuvat ylhäältä alas:

Pintapelastustaidot pitää myös hallita.

Imuputken salat auki kurssilaisille.

Kouluttajia.
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Meripelastusseuralla on uusi koulutus-
järjestelmä vapaaehtoisia auttajia varten ja se 
on otettu käyttöön aikavälillä 2007–2012. 
Tänä keväänä myös Kuopion Järvipelasta-
jat ry:ssa tehtiin päätös rekrytoida uusia 
harjoittelijoita ja mukaan lähti minut mu-
kaan lukien kymmenkunta uutta toimin-
nasta kiinnostunutta.

Päätökseni harrastukseen mukaan läh-
temisestä sai alkunsa lähikaupan ilmoitus-
taululta. Ilmoituksessa kehotettiin lähte-
mään ennakkoluulottomasti mukaan, joten 
kävin seuran infotilaisuudessa kuuntelemas-
sa, mistä toiminnassa on kyse. Harjoitusten 
säännöllisyys Maljalahdella sopi minulle ku-
vaan oikein mainiosti muun elämän, eli 
perheen ja opiskelun vastapainoksi. Kun 
vielä perimmäisenä ajatuksena toiminnassa 
on ihmisten auttaminen, halusin ehdotto-
masti mukaan.

Oppimista harjoittelijan näkökulmasta

❖

Mistä liikkeelle?
Ensi alkuun saimme tietoa yhdistyk-

sen toiminnasta, ja pääsimme sovittamaan
sekä huoltamaan pintapelastuspukuja.  In-
toa päästä vesille olisi ollut jo ensimmäisillä 

kokoontumiskerroilla, mutta viisaat kou-
luttajamme katsoivat tarpeelliseksi aloitella 
kanssamme teoriaosuudella sekä työturval-
lisuusasioilla. Kotitehtävänämme saimme 
opetella muutaman erilaisen solmun teon. 
Solmuja on kuulemani mukaan satoja eri-
laisia, joten oli parasta siis keskittyä muuta-
maan käyttökelpoiseen, joilla yleensä pärjää 
tilanteesta riippumatta.

Monipuolista ja haastavaa
Harjoittelijakoulutus on yllättänyt mi-

nut monipuolisuudellaan. Vain muutaman 
esimerkin mainitakseni, olemme päässeet 
pelastuslaitokselle alkusammutusharjoituk-
siin, opetelleet ohjaamaan aluksia – Olli 
III:a, Herman Saastamoista sekä RIB:a – ja 
harjoitelleet navigointia sekä toimintaa eri-
laisissa hätätilanteissa. Niitä ovat esimerkik-
si M.O.B. (mies yli laidan), etsintäharjoi-

tukset ja pintapelastustekniikka. Valmiiksi 
ei kuitenkaan voi tulla koskaan, harjoitteli 
kuinka paljon tahansa: todelliset tilanteet 
ovat ainutlaatuisia. Oppimista ja haasteita 
riittää siis eliniäksi. 
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Alusta saakka olen keltanokkana tun-
tenut olevani osaavissa käsissä. Välillä kou-
luttajina toimivat nuoremman sukupolven 
harrastajat ja toisinaan jo vuosikymmeniä 
vesistöillä liikkuneet konkarit joilta löy-
tyy arvokasta, kirjoittamatonta tietoa mm. 
aluksen käsittelystä ja vesillä liikkumisesta. 
Kouluttautumisen mahdollistaminen ei 
kuitenkaan jää pelkästään paikallisyhdis-
tyksen harteille, sillä Suomen Meripelastus-
seura järjestää sitä myös valtakunnallisesti 
Inkoon ulko-saaristossa sijaitsevassa Båga-
skärin toimintakeskuksessa. Jokainen voi 
kiinnostuksensa mukaan hakeutua tarjolla 
oleviin koulutuksiin.

Huumorilla ja yhteistyöllä
Parhaimmistoa tässä harrastuksessa on 

hyvä ja toimiva porukka. Maanantaisin on 
mukavaa mennä harjoituksiin ja toisinaan 
treenit ovat jopa se viikon kohokohta. Kes-
kittyminen opeteltaviin asioihin on niin 
täydellistä, että arkiaskareet unohtuvat ran-
nalle. Jokainen pääsee tekemisen makuun 
vuorollaan ja harjoittelijoita kannustetaan 
rohkeasti tarttumaan tuumasta toimeen. 
Erilaisuus on tässäkin joukossa juuri se vah-
vuus, jota hyödynnetään mahdollisuuksi-
en mukaan: yksi on kiinnostunut alusten 
tekniikasta, toinen seuran hallinnollisista 
asioista, kolmas pintapelastuksesta tai vaik-
kapa navigoinnista.  

Koulutukset ja harjoitukset hoidetaan 
yleensä ripeästi ja toki se on eräs harras-
tuksen tarkoitusperistäkin, mutta huumori 
ja hymy ovat jatkuvasti herkässä. Vielä en 
ole lähtenyt tukikohdastamme kotiinpäin 
ilman, että jokin asia olisi jäänyt vähintään 
hymyilyttämään. Puhun nyt vielä toistai-
seksi harrastuksesta, mutta tuskinpa menee 
kauankaan huomata, että harrastuksesta on 
tullut elämäntapa.

Elisa Pietikäinen
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Hei! SMPS Kuopion Järvi-
pelastajien jäsen

Päivitämme jäsentietoja. Voit käydä tar-
kastamassa yhteystietosi Messissä. Messi 
on Meripelastusseuran intranetpalvelu. 
Messissä voit ylläpitää omia jäsentietojasi 
ja lukea Meripelastusseuran ja yhdistyk-
semme tiedotteita.

Henkilökohtaiset Messi-tunnuksesi ja oh-
jeet löydät jäsenmaksulaskusta. Vaihtoeh-
toisesti voit lähettää osoitteesi, sähköpos-
tiosoitteesi ja puhelinnumerosi:
jäsensihteeri(at)kjp.fi 

Konesolmu Oy – Bella Center /
www.konesolmu.fi 

Kuopion Pursiseura ry /
www.kuopionpursiseura.fi 

Kuopion Venevälitys Ky /
www.venevalitys.com
PetterSteel Oy / www.pettersteel.fi 

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry kiittää
Yhteisöjäseniään toiminnan tukemisesta

Piirla Oy / www.piirla.fi 
Roll Risteilyt / www.roll.fi 
RT-Tukku Oy / www.rt-tukku.fi 
Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy /
www.fi -op.fi 
Suonentieto Oy / www.suonentieto.fi 
Va-Vauste Oy / www.va-varuste.fi /fi /

Jäsenhakemukset ja yhteystiedot 
löydät kotisivuiltamme
www.meripelastus.fi /kuopio

Pidä pelastusveneet valmiudessa 
– Liity jäseneksi! – tuet samalla 
vapaaehtoistoimintaamme.

Jäsenmaksuhinnat:
Henkilöjäsen 25 € / v.
Perhejäsen 15 € / v (varsinaisen jä-
senen ruokakuntaan kuuluva, ei ääni-
oikeutta kokouksissa).
Yhteisöjäsen 120 € / v.
Trossijäsen 70 € / v.
(lue lisää http://www.meripelastus.fi /
fi /trossi.html)

Voit liittyä myös netissä:
http://www.kjp.fi /jasenyys.php

Käy katsomassa blogiamme
www.kjp.vuodatus.net ja ’peukutta-
massa’ uusia Facebook sivujamme 
www.facebook.com/smpskjp
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Olli III ja yleisöä 
Tuusniemellä.

Koulutusta Kalla-
vedellä.

Kaunista kapeaa 
väylää.



Palautusosoite:
SPR Kuopion osasto
Haapaniemenkatu 38
70110 Kuopio


