
Kuopion osasto

LÖYDÄ OMA TAPASI AUTTAA

Tarinatorstait
Tarinatorstait ovat kaikille avoi-
mia ja maksuttomia tapahtumia, 
joiden pääpainona toimii ”yksi-
näisyyden hälventäminen”. Tari-
natorstaita vietetään ABC Pitkä-
lahdessa ellei erikseen ole toisin 
ilmoitettu. Vierailija tai esiintyjä 
vauhdittaa tarinointia ja pullakah-
vit tarjoaa ABC Pitkälahti. Terve-
tuloa mukaan viihtymään ja löy-
tämään uusia ystäviä. Lisätietoa 
tarinatorstai@ sprkuopio.com ja 
Terttu  Miettinen, p. 040 526 5741

Pelastusopiston 
harjoituspotilaat
Osastomme kautta voit päästä 
harjoituspotilaaksi Pelastus opiston 
opiskelijoiden harjoituksiin. Kiin-
nostuitko tällaisesta vapaaehtois-
toimintamuodosta? Lisätietoa 
tilannekuvaajat@sprkuopio.com

Taitopiiri
Yhdessä erilaisia kädentaitojen 
töitä ja tekemistä osaston ja ka-
tastrofirahaston hyväksi. Lisätietoa 
taitopiiri@sprkuopio.com

Jäsenyys on kannanotto – 
tänään on hyvä päivä liittyä jäseneksi

Suomen Punaisen Ristin jäsenyys on vaivaton tapa tukea järjestömme 
 humanitaarista työtä lähellä ja kaukana. 

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

Ainais-/yritysjäsenmaksu 300 euroa. 

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

Toimitilamme osoitteessa Puijonkatu 9, 70100 Kuopio

kuopio.punainenristi.fi

Löydät meidät myös     #sprkuopio @sprkuopio

Terveyspisteet
• saat maksutonta terveysneuvontaa 
• voit mittauttaa esim. verenpaineen. 

Vapaaehtoiset ovat terveydenhoidon ammattilaisia.

Lisätietoa terveyspisteet@sprkuopio.com 

Terveyspisteet ovat avoinna syys-toukokuu: 

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

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

Petonen: Petosen seurakuntatalo, Pyörönkaari 21.
Avoinna: kuukauden ensimmänen tiistai ja toinen 
maanantai klo 10-12.

Levänen: Kontti-kierrätystavaratalo, Leväsentie 2.
Avoinna: kuukauden toinen tiistai klo 10-12.

Saarijärvi: asukastupa Koillistuuli, Saarijärventie 9.
Avoinna: kuukauden viimeinen tiistai klo 9-11.

Neulamäki: Neulastupa, Neulamäen kirjasto, 
Juontotie 6.
Avoinna: parittoman viikon keskiviikko klo 9-11.

Puijonlaakso: Puijonlaakson toimintakeskus, 
Sammakkolammentie 12.
Avoinna: parillisen viikon torstai klo 9-10.

Männistö: Melankadun toimintakeskus  
(Mäntykampus), Melankatu 10 B, kokoushuone.
Avoinna: parillisen viikon torstai klo 9-11.

Kiertävä terveyspiste osallistuu erilaisiin tapah-
tumiin ja tilaisuuksiin resurssien mukaan, ota yh-
teyttä terveyspisteet@sprkuopio.com
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Ensiapuryhmä
Kaikki ensiavun harjoittelusta kiinnostu-
neet ovat tervetulleita ensiapuryhmään. 
Ensiapuryhmä kokoontuu joka viikko 
torstaisin sekä kevät- että syystoiminta-
kaudella (ei syys- ja hiihtolomaviikolla). 
Ryhmäilloissa harjoitellaan monipuolises-
ti erilaisia ensiaputaitoja. Ensiapuryhmä-
läiset päivystävät myös aktiivisesti erilai-
sissa yleisötapahtumissa ja antavat siellä 
ensiapua sitä tarvitseville. Lisätietoa 
ensiapuryhma@sprkuopio.com

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

Ensiapukurssit 
Voit osallistua osaston järjestämille 
 ensiapukursseille tai tilata  ryhmäkurssin. 
Lisätietoa kouluttajalta ETK Heikki 
 Sederholmilta pj@sprkuopio.com 

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

Eloisat eläkeläiset 
Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksen 
käyneiden ja kaikkien muiden hiljattain 
eläköityneiden tai piakkoin eläköityvien 
vertaistukiryhmä kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Lisätietoa TEE-valmennukses-
ta ja Eloisista eloisat@sprkuopio.com

Keräykset 
SPR Kuopion osaston omakeräyslippaita 
voit löytää kauppojen kassoilta.

Nälkäpäiväkeräys 
www.nälkäpäivä.fi 

Hyvä joulumieli -keräys 
www.hyvajoulumieli.fi 

LAHJOITTAJANA AUTAT! 

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

Humanitaarisen oikeuden 
ryhmä
Kokoontumisia muutaman kerran kevääl-
lä/syksyllä ja kursseja sekä humanitaari-
seen oikeuteen liittyviä tilaisuuksia/tem-
pauksia, esim. pakolaisteltta, rasismivisa, 
Sodassakin on säännöt -peli. 

Ota yhteyttä humoik@sprkuopio.com 
ja tule mukaan. Pääset halutessasi vai-
kuttamaan toimintaan!

Henkisen tuen valmiusryhmä 
Henkisen tuen valmiusryhmä kokoontuu 
harjoittelemaan noin kerran kuukaudes-
sa kouluvuoden aikana ja toimii tarvit-
taessa viranomaisen apuna. 
Lisätietoa hetu@sprkuopio.com

Ystäväpalvelu 
Punaisen Ristin ystävänä saatu uusi tut-
tavuus on rikkaus molemmille. Vapaaeh-
toinen ystävä esimerkiksi vierailee seu-
raa kaipaavan luona kotona tai laitokses-
sa. Yhdessä voi vaikka ulkoilla, seurus-
tella tai lukea lehtiä. Koulutamme sinut 
tehtävään ja tuemme sinua. 

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

Sairaalakaverit ja 
vankilavierailijat
Osastomme vapaaehtoiset vierailevat 
ryhmämuotoisesti ystävänä sekä Harju-
lan sairaalassa että Kuopion vankilassa. 
Olisiko sinusta laitosvierailijaksi? Lisätie-
toa laitosvierailijat@sprkuopio.com

Timanttiset eläkeläiset 
Virkistystä päiväkahvittelun ja seuruste-
lun merkeissä. Syksyllä 2020  yhdistymme 
omaishoitajien tukitoiminnan kanssa. 
 Kerho kokoontuu joka toinen maanantai 
klo 13-15. Lisätietoa 
timanttiset@sprkuopio.com

Ukkokerho Ajattomat 
Miesten kesken mielenkiintoisia vierailuja 
ja erilaista tekemistä noin kerran kuussa. 
Lisätietoa ajattomat@sprkuopio.com

Monikulttuurinen toiminta – 
MONIKU 
Ystävä- ja ryhmätoimintaa sekä erilaisia 
tapahtumia monikulttuurisessa porukassa. 
Lisätietoa moniku@sprkuopio.com

Reddie Kids -kerho
Reddie Kids -kerho kokoontuu joka toinen 
tiistai klo 18-19 osaston tiloissa, Puijon-
katu 9. Kerhot ovat maksutonta toimintaa 
1.-6. luokkalaisille lapsille/varhaisnuorille. 
Kerhossa harjoittelemme olemaan kave-
reita kaikenlaisten ihmisten kanssa. Punai-
sen Ristin arvot tulevat tutuiksi leikkien 
ja yhdessä tekemällä. Opettelemme myös 
ensiaputaitoja, jotta osaamme auttaa, jos 
kaverille sattuu jotain. Lisätietoja: 
reddie@sprkuopio.com tai Anne Bäck 
040 527 5853

SPR-hengailuillat
ovat opiskelijoille ja nuorille suunnattu-
ja illanviettoja yleensä kk 1. maanantai 
klo 18. Hengailuilloissa voi tavata kaverei-
ta ja tutustua uusiin tyyppeihin yhteisen 
tekemisen kuten lautapelien tai kokkailun 
merkeissä. Lisätietoa hengailu@
sprkuopio.com ja FB-sivun tapahtumista.
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