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Johdanto 

 
Vuosi 2015 oli Punaisen Ristin Kuopion osaston 63. toimintavuosi. Osastossa oli vuoden 

lopussa 910 jäsentä, joista noin 200 osallistui vapaaehtoistoimintaan. Osaston 

valmiustoimintaan kuuluvia ryhmiä olivat ensiapuryhmä, henkisen tuen ryhmä ja 

ensihuoltoryhmä. Sosiaalipalvelujen ryhmiä olivat ystäväpalvelu, ukkokerho Ajattomat, 

terveyspistetoiminta, monikulttuurinen ystävätoiminta sekä eläkeläisten päiväkerho ja 

Kaveriksi -ystävätoiminta. Uutena toimintana alkoi Reddie Kids -kerho ja SPR-hengailuillat.  

 

 

Osaston kouluttajat ja ohjaajat 
 
Osastossa oli kouluttajia vuonna 2015: 

 2 valmiuskouluttajaa 

 1 järjestökouluttaja 

 1 sosiaalitoiminnan kouluttaja 

 1 henkisen tuen kouluttaja 

 3 ensiavun ja terveystiedon kouluttajaa 

 1 ensivastekouluttaja 

 

Ohjaajia/promoja:  

 6 sosiaalipromoa 

 1 Konttipromo 

 1 monikulttuurisuus 

 2 ensiapupromoa 

 1 nuorisopromo 

 

 

Osaston rooli Punaisen Ristin edustajana paikkakunnalla 

 
Osaston sääntömääräisessä toiminnassa noudatetaan Suomen Punaisesta Rististä annetun 

lain (283/2000) ja Suomen Punaisen Ristin säännöt sisältävän asetuksen (811/2005) 

määräyksiä sekä Suomen Punaisen Ristin valtuuston antamien osaston johtosäännön sekä 

taloussäännön mukaisia ohjeita. 

 

Osaston hallitus:  

 

Heikki Sederholm  puheenjohtaja   
Pekka Kenjakka  varapuheenjohtaja  

 

jäsenet: 

Minttu Aho  

Leena Holländer 

Marja Ikonen  

Jari Jokinen 

Pirkko Karjalainen 

Riina Myyryläinen 

Leena Närvänen 

Anna-Maija Pakarinen 

Tiina Sundvall 

Laura Tossavainen 

 

vastuuhenkilöt: 

Riikka Savonen   sihteeri 

Jouni Nuutinen  rahastonhoitaja 
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Vapaaehtoistoiminnan yhteyshenkilöt:  

 

 jäsenmestari    Heli Nuutinen 

 tiedottaja    Heli Nuutinen 

 keräysjohtaja/varainhankinta   Jari Jokinen 

 kotimaan apu    Marja Ikonen 

 valmiustoiminta, henkinen tuki   Pekka Kenjakka 

 ukkokerho ajattomat   Pekka Kenjakka 

 sosiaalipalvelu    Leena Närvänen 

 monikulttuurisuustoiminta   Riina Myyryläinen 

 ea-ryhmän johtaja    Jari Jokinen/Riikka Savonen 

 ensiapupäivystysten yhdyshenkilö  Jari Jokinen/Marja Ikonen 

 nuorisotoiminta/kouluyhteistyö   Minttu Aho 

 tuotevastaava    Jari Jokinen 

 terveyspisteet    Irja Harju 

 pluspisteet, humanitaarinen ryhmä  Leena Holländer 

 

 

Osaston tilinpäätös ja toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta vahvistettiin 

kevätkokouksessa, joka pidettiin 23.3.2015. Osaston hallitus kokoontui 10 kertaa. 

 

Osaston hallitukseen valittiin 10 jäsentä, heistä puolet oli vuorovuosina erovuorossa. 

Laadittiin toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi. Syyskokous pidettiin 

29.11.2015. 

 

Punaisen Ristin varapuheenjohtaja Henri Backman vieraili osastossa 25.3.15. 

 

Osallistuttiin piirin vuosikokoukseen 18.4.2015. Osaston puheenjohtajaehdokas Heikki 

Sederholm valittiin kokouksessa piirin puheenjohtajaksi. 

 

Osallistuttiin aktiivisesti Vapepan Kuopion paikallistoimikunnan toimintaan.  

 
 
Tapahtumat ja kampanjat  
 
Ystävänpäivänä Ystäväpäivän kahvit järjestettiin yhteistyössä LähiTapiolan kanssa osaston 

tiloissa sekä rusettiluistelu Kuopion kauppatorilla. 

 

Punaisen Ristin viikolla eri toimintaryhmät kutsuivat uusia ihmisiä tutustumaan 

toimintaan. Silloin järjestettiin myös monikulttuurinen perheiden päiväleiri, osallistuttiin Nou 

hätä –tapahtumaan. 

 

Nepal-keräys järjestettiin Kuopiossa viikoilla 18 ja 20, kerääjiä oli yhteensä 54 henkilöä 

joista n. 20 Kuopiossa asuvia nepalilaisia. Keräyksen lopputulos oli 16.497,90€. 

 

Nälkäpäiväkeräyksessä kerääjiä oli 70 ja tuotto oli 11.110,76€. Osaston omakeräyksestä 

päätettiin tilittää keräykseen 889,24€ joten lopullinen Karaan tilitettävä summa on 12.000€. 

Lisäksi kuopiolaisilta kouluilta on tilitetty Karaan 1899,30 euroa. 

 

Hyvä Joulumieli keräys Jaettiin yhteensä 200 kpl á 70,00 euron avustuskorttia 

vähävaraisille lapsiperheille yhteistyössä Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kanssa. 

 

 
Tiedottaminen ja jäsenhankinta 
 
Nettisivuja www.sprkuopio.com ja kuopio.punainenristi.fi ylläpidettiin säännöllisesti. 

Facebook -sivulla Suomen Punainen Risti Kuopion osasto oli vuoden lopussa reilut 500 
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tykkääjää. Julkaistiin vapaaehtoisten blogia, jota on luettu noin 11000 kertaa. Lähetettiin 

mediatiedotteita. Kontissa ja Veripalvelussa oli esitteitämme jaossa. 

 

Osaston jäsenlehden 11. vuosikerta julkaistiin alkuvuonna ja sitä painettiin tuhat 

kappaletta. Se oli ensimmäistä kertaa nelivärinen. Osastoesitettä julkaistiin, päivitettiin ja 

tulostettiin tarpeen mukaan useita kertoja vuoden mittaan. Ne molemmat löytyvät 

sähköisenä osaston internet-sivuilta kuopio.punainenristi.fi Eri tilaisuuksista ilmoitettiin 

lehdissä, ilmoitustauluilla, nettisivuilla ja osaston facebook-sivulla. Vapaaehtoistarinoita 

julkaistiin edelleen osaston blogissa siten, että syksyllä jaettiin eri toimintaryhmille 

julkaisuvuoroviikot. Näin toimintamme saa entistä monipuolisempaa julkisuutta. 

 

Osaston toimintaa esiteltiin mm. Mahdollisuuksien tori –tapahtumassa 23.5.15, 

Olonkorjuutorilla 28-29.8.15, Itä-Suomen yliopiston Tietotorilla 3.9.15, Rotary Clubilla 

8.10.15 ja Itä-Suomen yliopiston Kehytorilla 28.10.15. Lisäksi esimerkiksi 

Sihteeriyhdistyksen Kuopion jaoston jäsenet (n. 20 hlöä) kävivät tutustumassa Kuopion 

osaston toimintaan 17.3.15.  

 

Tiedotustiimin muodostavat kaikkien toimintaryhmien tiedotusvastaavat. Tiimi ei 

kokoontunut vuonna 2015 kertaakaan, vaan pidimme ns. hiljaisvuoden tiedottajan 

alkaneiden opintojen ja aikaisemman tiimiläisten osallistumattomuuden vuoksi. Tietoa on 

jaettu sähköpostitse ja hallituksen kokouksissa. Tiimiä johtaa osaston tiedottaja. 

 

Osastomme jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 910 jäsentä. Näin ollen SPR Savo-Karjalan 

piirin kokouksissa osastollamme on 10 edustajaa (yksi edustaja kutakin alkavaa 100 jäsentä 

kohti) ja viisi edustajaa Suomen Punaisen Ristin kokouksissa (yksi edustaja kutakin alkavaa 

200 jäsentä kohti). Osaston jäsenistä 105 henkilöä oli niin kutsuttuja nuorisojäseniä eli he 

ovat alle 29-vuotiaita. Valtakunnallisena tavoitteena on erityisesti tuplata juuri näiden 

nuorisojäsenten määrä. Jäsenistöstämme 151 on ainaisjäsentä ja 58 perhejäsentä. 

 

Edelleen jäsenhankintaa kannattaa pitää jatkuvasti yllä. Tärkeää on pitää huolta myös 

nykyisistä jäsenistä siten, että he haluavat jatkaa jäsenyyttään myös tulevina vuosina. 

Osaston jäsenmestarina on Heli Nuutinen. 

 

Yhteisen lipun alla – SPR peruskurssit 

Nämä Punaisen Ristin peruskurssit järjestettiin viime vuonna säännöllisesti neljä kertaa 

vuoden aikana: alkuvuodesta, Punaisen Ristin viikon jälkeen, elokuussa ja syyskuun lopussa 

Nälkäpäivän jälkeen. Kouluttajana oli järjestökouluttaja Heli Nuutinen. 

 

 

Ensiapuryhmä 
 

SPR Kuopion osaston ensiapuryhmä päivystää yleisötilaisuuksissa, toimii koulutusryhmänä ja 

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VaPePa) hälytysryhmänä, joka on viranomaisten 

käytettävissä erilaisissa pelastuspalvelutehtävissä. 

 

Syksyllä ensiapuryhmän johtajaksi vaihtui Riikka Savonen ja päivystysyhdyshenkilöksi Marja 

Ikonen. 

 

Ensiapuryhmälle myönnettiin henkisen tuen valmiusryhmän kanssa yhteinen Kuopion 

kaupungin Turvallisuusteko kiertopalkinto 2015.  

 

Ensiapuryhmään kuului vuoden 2015 lopussa 55 jäsentä, joista 

• 40 toimi ryhmässä aktiivisesti 

• miehiä oli 20, naisia 35 

• terveydenhuollon ammattilaisia 8 

• päivystysoikeuden omaavia 23 

• uusia 15 
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Uutena ryhmän sisäisenä toimintana käynnistettiin säännöllinen Päivystäjien palaveri. Ryhmä 

kokoontuu kerran kuussa ja harjoittelee/keskustelee päivystyksiin liittyviä erityistilanteita. 

Ensimmäinen kokoontuminen järjestettiin 13.8.2015.  

 

Uutena aloitettiin ryhmän alaisuudessa toimiva Varustetiimi. Varustetiimiin on nimetty neljä 

henkilöä. Heidän tehtävänään on huolehtia ensiapuryhmän varusteista ja varastosta yhdessä 

ensiapuryhmän kanssa. He tekevät kulutustarvikkeiden hankinnat ja inventaariot. Tiimi 

kokoontui 2 kertaa suunnittelemaan toimintaa ja siivoamaan varustevaraston. 

 

 

Kokoontumiset ja harjoitukset: 

 

Kokoonnuimme torstaisin ryhmäiltaan kaikkiaan 37 kertaa, yhteensä 449 osallistumiskertaa. 

 

Ryhmä harjoitteli 37 kertaa: ensiapuharjoituksia 20 joissa osallistumiskertoja 360 ja 

valmiutta 5 kertaa joissa osallistumiskertoja 81. Lisäksi muiden ryhmien kanssa 

yhteisharjoituksia oli 1: Ensiapujotos johon ryhmästä osallistui 23 toimitsijaa. Jotokseen 

osallistui 4 joukkuetta, joissa oli 5 henkeä kussakin. Joukkueet olivat Savo-Karjalan piirin 

alueelta, kuten Tohmajärveltä ja Uimaharjusta.  

 

 

Vierailut: 

 

Hätäkeskukseen tehtiin vierailu 12.11.2015. Vierailuun osallistui 18 ryhmäläistä. Vierailun 

aikana tutustuimme hätäkeskuksen hälytysjärjestelmään yleisellä tasolla ja kävimme 

katsomassa tiloja. 

 

Ensiapuryhmän vieraana kävi 19.11.2015 Tatu Ry. He saivat osallistua ryhmäiltaan, jossa oli 

rastiharjoituksia liittyen myrkytyksiin. 

 

 

Ensiapupäivystykset: 

 

Ensiapupäivystyksiä oli yhteensä 38, joissa päivysti yht. 30 päivystäjää tehden yhteensä 

1800 henkilötyötuntia.  

 

Suurimpia ryhmän järjestämiä ensiapupäivystyksiä olivat (vapaaehtoisten määrään on 

laskettu kuopiolaiset, mm. 4H-leirillä teimme yhteistyötä naapuriosastojen kanssa): 

• Kuopio Wine Festival: 119 autettua, 11 vapaaehtoista, 228 henkilötyötuntia 

• Kuopio Rock: 142 autettua, 11 vapaaehtoista, 225 henkilötyötuntia 

• Kansainvälinen 4H-leiri: 339 autettua, 3 vapaaehtoista, 327 henkilötyötuntia  

 

Lisäksi ensiapuryhmä toimi ensiavun koordinaattorina Joensuun Ilosaarirockissa, jossa 

yhteistyössä muiden ensiapuryhmien kanssa 6 ensiapupäivystäjäämme auttoivat yhteensä 

461 festarivierasta tehden yhteensä 165 henkilötyötuntia. 

 

Autettuja koko vuonna oli yhteensä 1264 henkeä.  

 

 

Kurssit ja koulutus: 

 

Osaston järjestämä EA1- kurssit järjestettiin tammi- ja marraskuussa, joista marraskuun 

kurssille osallistui kuusi ryhmäläistä. Kurssiin kuului loppuharjoitus, joka toteutettiin yhdessä 

ensiapuryhmän kanssa 26.11.2015. 

 

Henkisen tuen peruskurssin kävi neljä ryhmäläistä. Kurssi järjestettiin 13.–14.11.2015. 

 

Päivystäjän peruskurssin kävi kaksi ryhmäläistä 10.–11.10.15.  
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Tervetuloa ensiapuryhmään-kursseja (TEAR) järjestettiin kaksi kertaa. Osallistujia oli 

yhteensä 13 henkilöä. Heistä kolme on jäänyt aktiivisena ryhmään. 

 

Ensiapupromo kurssille osallistui yksi ryhmäläinen. Kurssi oli ensimmäinen promo-kurssi 

pilottina eli kurssiin oli yhdistetty yhteinen ja sisältöosa. Kurssi järjestettiin 28.–29.3.2015 

Joensuussa. 

 

Ensivastekurssille osallistui kolme ryhmäläistä. Kurssi järjestettiin 14.–17.5.2015 

Joensuussa. 

 

Syksyllä yhdeksän ryhmäläistä osallistui etsintä- ja viestikurssille 30.1.2015. Kurssiin kuului 

maastoharjoitus 21.5. ja partiokoulutukseen 29.10. osallistui 10 ryhmäläistä. 

Ensihuoltokurssin kävi seitsemän ryhmäläistä. 

 

Ryhmäläisten kurssitietoja ylläpidettiin ea-ryhmänjohtajan tietokannassa.  

 

Elvytysharjoitus järjestettiin seitsemän kertaa. 

 

Ryhmä toimi OK-Opintokeskuksen vertaisopintoryhmänä. 

 

 

Varusteet: 

 

Varusteita huollettiin tarpeen mukaan. Uusia hankintoja ei ollut. 

 

 

Virkistystoiminta: 

 

Ensiapuryhmän pikkujoulut järjestettiin 11.12.–15. Juhlaan osallistui 18 ryhmäläistä. 

 
 

Henkisen tuen valmiusryhmä 
 

Henkisentuen ryhmä on viranomaisten tukena ja käytettävissä onnettomuus tilanteissa, sekä 

on valmiudessa antamaan henkistä tukea yksityisille ihmisille heitä kohdanneissa kriisi 

tilanteissa. 

 

Henkisen tuen ryhmä kokoontui 9 kertaa koulutus- ja harjoitusiltoihin. Avustustehtäviä oli 

1. Kokoontumisiin osallistui keskimäärin 12 henkilöä. Avustustehtävissä oli mukana 

keskimäärin 2 henkilöä. Osallistuttiin Ilosaarirockissa henkisen tuen päivystykseen. 

 

Henkisen tuen valmiusryhmälle myönnettiin ensiapuryhmän kanssa yhteinen Kuopion 

kaupungin Turvallisuusteko kiertopalkinto 2015.  

 

 

Ystäväpalvelu  
 

Ystävä on apuna arjessa, kuuntelee, keskustelee tai vaikkapa lukee ääneen. Hän auttaa 

ulkoilussa ja asioilla käynnissä. Ystävätoiminta on tavallisten ihmisten toimintaa toisten 

auttamiseksi. Apua annetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminnassa pyritään 

luotettaviin ihmissuhteisiin ja säännöllisiin tapaamisiin. 

 

Toiminnassa oli mukana 88 henkilöä, joista laitosvierailijoita 4, ystävävälittäjiä 5 ja 

ryhmänvetäjiä 1. Omaishoitajien tukihenkilöinä toimi 3 henkilöä. Ystäväkäyntejä oli 

1090. Ystäväpuheluja 98 kpl. 

 

Ystäväiltoja järjestettiin kuusi, joissa kävijöitä n.15 / kerta. 
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Ystävävälitys päivysti 120 tuntia. Ystäväpyyntöjä otettiin vastaan 67 ja uusia ystäviä 

välitettiin 40.  

 

Ystäväkursseja järjestettiin yksi, osallistujia 16 ja henkisen tuen kursseja kaksi, osallistujia 

34.  

 

Kevätretki tehtiin Väärnin pappilaan Lapinlahdelle, yhdessä eläkeläisten päiväkerhon ja 

omaishoitajien kanssa. Mukana oli 28 ystävää. 

 

Keväällä tehtiin retki Heikkisen puutarhalle. Mukana oli 10 henkilöä.  

 

Pikkujoulu vietettiin aluetoimistolla, mukana oli 28 henkilöä. 

 

Osallistuttiin Arjen Turvallisuutta senioreille -koulutukseen, joka järjestettiin yhdessä 

seurakuntayhtymän kanssa. Kurssille osallistui 12 henkilöä.  

 

Osallistuttiin LähiTapiolan Terveys- ja hyvinvointi-iltaan yliopistolla. 

 

Oltiin mukana järjestämässä vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta kirjastolla muiden 

vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. 

 

Esiteltiin toimintaa Varhaiseläkkeen saajille Suokadun palvelutalolla.  

 

Ystävävälittäjät osallistuivat sosiaalipalvelujen suunnitteluiltaan neljä kertaa. Annettiin 

toiminnan opastusta uusille vapaaehtoisille.   

 

Järjestettiin Ystävänpäivä-kahvitus Yhdessä LähiTapiolan kanssa SPR:n aluetoimistolla. 

 

Pelastusopiston harjoituspotilaskäyntejä oli 82 kertaa ja niissä oli mukana 22 henkilöä. 

 

 

  Monikulttuurinen toiminta 
 

Punainen Risti tukee pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumista uuteen 

kotimaahan. SPR haluaa edistää moninaisuutta ja tarjoaa siksi eri kulttuureista tuleville ja 

suomalaisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa. 

 

Infotilaisuus toteutui suunnitellusti 1 krt/kk tammi-toukokuussa ja syys-joulukuussa eli 

yhdeksän kertaa. Ystäväpareja yhdistettiin 8. 

 

Kouluyhteistyö Kalevalan koulun kanssa alkoi. Kevätkaudella 4 vapaaehtoista osallistui 

koulun omaan läksypajaan vapaaehtoisina avustajina. Toukokuussa osallistuimme alakoulun 

valmentavien luokkien perheleiripäiviin, joissa osallistujia oli 40 ja 20 henkilöä, vapaaehtoisia 

yhteensä neljä. Päivän ohjelmassa oli Osaa auttaa, osaa pelastaa -taitorata, lisäksi 

kerroimme osaston toiminnasta, erityisesti ystävätoiminnasta ja Reddie Kids -kerhosta. 

Syyskaudella vapaaehtoisten osallistuminen läksykerhoavustajiksi hiipui, mutta 

työharjoittelija sosionomiopiskelija amk osallistui läksykerhoon sekä alakoulun valmentavien 

luokkien opetukseen, tavoitteena arvioida onko vapaaehtoisvoimin mahdollista avustaa sillä 

saralla. Yhteistyötä rasisminvastaiseen asennevaikuttamiseen suunniteltiin keväälle 2016. 

 

Rasisminvastaisen viikon vaikuttamisteko toteutui yhteistyössä Kuopion kirjaston kanssa. 

Kirjaston laatimat lukuvinkkilistat laitettiin sähköpostitse kaikkiin Kuopion peruskouluihin 

yhdessä Punaisen Ristin koulusivujen sähköisen linkin kanssa. 

 

Maailma Kuopion torilla-tapahtumassa olimme esittelemässä osaston toimintaa sekä 

järjestimme Rasismin vastaisen työpajan, johon ei kuitenkaan ilmoittautunut osallistujia. 

Mukana oli myös muita osaston toimintaryhmiä. 

 

Syksyn aikana kiihtynyt turvapaikanhakija-aalto innosti ihmisiä avustustyöhön ja saimme 

syys-joulukuun aikana noin 200 yhteydenottoa asiaan liittyen. Vapaaehtoiset avustivat 
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Suonenjoen hätämajoituskeskuksen aloitusvaiheessa intensiivisesti. Vapaaehtoistyön 

vuorojen hallintaa varten laadittiin Doodle-kalenteri, jonka ylläpidosta vastasi kolme 

henkilöä. Vaatejärjestelyä, vapaamuotoista kieli- ja kulttuuriopetusta sekä muuta avustavaa 

toimintaa toteutti kymmenet vapaaehtoiset yhteensä 228 kertaa viikkojen 44-53 aikana. 

Keskus muuttui vastaanottokeskukseksi joulukuussa, jolloin päätettiin perustaa oma 

toimintaryhmä vastaanottokeskusvapaaehtoisille.  

 

Tulijan tukena -lyhytkurssin kouluttajiksi kouluttautui 6 henkilöä. Lyhytkursseja 

järjestettiin Kuopiossa kolme ja Suonenjoella yksi, kursseille osallistui 60 henkilöä. 

 

Pikkujoulujuhla pidettiin yhdessä Kompassin kanssa. Järjestimme juhlaan joulupukin ja 

pienet lahjat osallistuville lapsille sekä yhteislaulua ja -leikkejä lasten kanssa. Osallistujia 

joulujuhlassa oli noin 100. 

 

Humanitaarisen oikeuden ryhmä 
 
Ryhmän koollekutsujana toimii Heli Nuutinen. Ryhmä kokoontuu suunnittelemaan ja 

järjestämään erilaisia tapahtumia ja tempauksia humanitaariseen oikeuteen liittyen. Viime 

vuoden ryhmän päätapahtuma oli Elävän kirjaston järjestäminen rasisminvastaisella viikolla 

maaliskuussa Kuopion kaupunginkirjastolla. Lisäksi järjestimme Sodassakin on säännöt –peli-

illan ja teimme yhteistyötä erityisesti osaston Moniku-toimintaryhmän kanssa. 

Elävä kirjasto on toiminnallinen menetelmä, jossa oikeat ihmiset ovat elävinä kirjoina. Heitä 

voi lainata keskustelukumppaneiksi 20 minuutiksi ja samalla pääsee haastamaan omat 

ennakkoluulonsa.  

 

Suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa lisäävään Elävän kirjaston järjestämiseen kuului kuusi 

koulutustilaisuutta alkuvuonna 2015 ja varsinainen Elävä kirjasto –päivä lauantaina 

21.3.2015. Koulutuksiin osallistui tapahtuman järjestäjiä, kirjastonhoitajia ja eläviä kirjoja, 

yhteensä 43 osallistujaa. Elävä kirjasto-päivässä mukana oli 74 henkilöä. Viestinnällisesti 

päivä oli osa Minnan Päiviä. Elävän kirjaston ja muihin humanitaarisen oikeuden ryhmän 

tapahtumiin saimme Ei rasismille! –hankkeelta taloudellista tukea, hankkeesta lisätietoa 

eirasismille.fi. 

 

 

Omaishoitajien tukitoiminta 
 

Omaishoitajien tukitoiminnan avulla pyrimme vahvistamaan ja edistämään omaishoitajien 

terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Tarjoamme omaishoitajille virkistysmahdollisuuksia ja 

vertaistukea, sekä tietoa arkea helpottavista asioista. Toiminnan tavoitteena on tarjota 

omaishoitajille toimintaa, joka auttaa heitä jaksamaan tärkeässä työssään. 

 

Kohderyhmänä olivat kaikki omaistaan tai läheistään huolehtivat omaishoitajat. 

Vuoden 2015 aikana ryhmissä kävi keskimäärin noin 10 omaishoitajaa/tapaamiskerta. 

Ryhmätoimintaa järjestettiin kerran kuukaudessa osaston vapaaehtoisten voimin.  

Vapaaehtoisia ryhmänohjaajia on ollut 4 (2 naista ja 2 miestä). 

Olemme tehneet yhteistyötä omaishoidonverkoston kanssa. 

11 omaishoitajaa ja 1 vapaaehtoinen osallistui fysioterapeuttiopiskelijoiden järjestämälle 

liikuntakurssille. 

 

 

Eläkeläisten päiväkerho 
 
Päiväkahvin ja seurustelun merkeissä vietetään yhdessä rattoisaa iltapäivää.   

Kerho kokoontui 16 kertaa, joissa oli n. 14 osallistujaa / kerta.   

 

Kerholaiset osallistuivat Arjenturvaa senioreille koulutukseen, mukana oli kahdeksan henkilöä 

ja kevätretkeen ystävien ja omaishoitajien kanssa. Pikkujoulu vietettiin SPR:n aluetoimistolla 

puurojuhlan merkeissä. 
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Ukkokerho Ajattomat 
 

Toiminta on ikämiehille suunnattua toimintaa. 

 

Ukkokerho Ajattomat kokoontui 8 kertaa viime vuoden aikana. Avustimme ulkoilussa 

palvelutalo Vetrean asukkaita. Kävimme keilaamassa, tutustuimme Ortodoksimuseo Riisaan. 

Olimme tutustumiskäynnillä Itä-Suomen poliisilaitoksella. Joulun alla kävimme yhteisellä 

joulupuurolla.  

 

Mukana kokoontumisissa oli keskimäärin 12 henkeä. Ajattomiin kuului vuoden vaihteessa 26 

henkilöä. 

 
 

Nuorisotoiminta  

 
Kaveriksi! -ystävätoiminta 

Vuoden aikana vapaaehtoisille ja heidän kavereilleen järjestettiin 8 yhteistä iltaa, joissa 

teemoina oli muun muassa ruoanlaitto, piknik, pelailu, leffailta ja pikkujoulut. Osallistujia 

illoissa oli yhteensä noin 90. 

Toimivia ystäväpareja vuoden 2015 lopussa oli 15 ja vapaaehtoisia ilman kaveria oli 3. 

Toimintaa ohjasi kaksi vapaaehtoista. Vuoden aikana yhdisteltiin muutamia uusia 

kaveripareja. 

Kaveriparit ovat tapailleet vaihtelevia määriä, jotkut kerran viikossa ja osa pari kertaa 

kuukaudessa. Yhteisinä harrastuksina on ollut mm. kahvittelu, lenkkeily ja keilaaminen. 

 

Reddie Kids –kerhotoiminta 

Reddie Kids -kerho aloitti toimintansa syyskuun alussa. Kerhossa oli neljä aktiivista 

kerholaista ja kolme ohjaajaa. 

Ohjaajat osallistuivat elokuun lopussa pidettyyn ohjaaja-koulutukseen Nilsiässä. 

Kerho kokoontui syksyn aikana 10 kertaa, maanantaisin osaston tiloissa 17.30-18.30. 

Kerhossa muun muassa askarreltiin, harjoiteltiin ensiapua, pidettiin halloween-juhlat ja 

pikkujoulut. 

 

SPR-hengailuillat 

Syksyllä 2015 aloitettiin uutena toimintana SPR-hengailuillat opiskelijoille ja nuorille. 

Taustana hengailuiltatoiminnalle on Nyyti ry:n hengailuillat. Samalla illoista tiedotetaan 

nyyti.fi sivujen kautta. Kerran kuukaudessa pidettävillä illoilla on yhdessä valittu teema, 

syödään yhdessä iltapalaa ja hengaillaan. Syksyllä kokoonnuimme neljä kertaa ja osallistujia 

oli (7, 8, 9 ja 10) yhteensä 34. Tämän ryhmän kautta olemme saaneet mukaan aivan uusia 

nuoria. 

 

 

Pluspisteet  
Pluspistevapaaehtoiset antavat ohjausta, neuvontaa ja valistusta tartuntatauteihin 

koskevissa kysymyksissä. Pluspisteessä tehdään maksuttomia HIV-vasta-ainetestejä. 

 
 Vuoden aikana oli 12 vapaaehtoista pääsääntöisesti päivystämässä ja eri 

tilaisuuksissa. 

 HIV-testejä tehtiin 83 asiakkaalle. 

 Eri oppilaitoksiin ja yhteisöihin oltiin yhteydessä myös koulutuksen merkeissä. 

 Karjalan lennosto tammi- ja heinäkuun saapumiserien alokkaille pidettiin kondomin 

ajokortti- ja kumikoulutusta, johon osallistui yht. n. 150 alokasta/ tapahtuma. 

 Kuopion Rock Cockissa päivystimme heinäkuussa ja jaoimme noin 6500 kahden 

kappaleen Kesäkumipaketteja.  

 Ehkäisevän päihdetyön viikko 2.-8.11.2015. Torilla Arjen turvallisuus ja 

liikenneturva: Turvallisuus liikenteessä-tapahtuma. 
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Terveyspisteet 
 

Terveyspisteiden toiminnan tavoitteena on täydentää Kuopion kaupungin hyvinvointipalveluja 

matalan kynnyksen pisteinä. Terveyspisteissä järjestetään maksutonta 

Käypähoitosuositusten ja SPR:n ohjeiden mukaista terveysneuvontaa, ohjausta ja 

terveysarvojen mittausta. Lisäksi organisoidaan ja osallistutaan terveyttä, virkistystä ja 

hyvinvointia lisääviin tapahtumiin. 

 

Itse-arviointisuunnitelman mukaan, tehtiin asiakaskysely joulukuussa kolmessa 

terveyspisteessä. 

 

Toiminta 

Toiminnassa on mukana 20 terveydenhuollon ammattilaista. Jokaisella terveyspisteellä on 

nimetty vastuuhenkilö. Heillä oli neljä koulutus/kehitys kokoontumista. 

Valtakunnallisille Terveyspistepäiville Helsingissä osallistui neljä henkilöä.  

 

Vastaanotot 

Säännölliset vastaanotot ovat syys-toukokuussa. Vastaanotoista tiedotettiin asukastupien 

ilmoitustauluilla, lehdissä ja RedNetissä. Terveyspisteillä on nimetty tiedottaja.  

 

Terveyspisteet: 

     Länsi Puijon asukastupa,  auki   2xkk                    asiakkaita   130 

     Melankadun toimintakeskus auki   2xkk, 6kk            asiakkaita     78 

     Neulamäen asukastupa          auki   1xkk                     asiakkaita     68 

     Petosen kohtaamispaikka      auki   1xkk                    asiakkaita     58 

     Puijonlaakson toimintakeskus  auki   4xkk                   asiakkaita   144 

     Saarijärven asukastupa          auki   1xkk                   asiakkaita     63 

     SPR Kontti                            auki   1xkk                    asiakkaita     54 

     Kiertävä terveyspiste                                                  asiakkaita   178 

     Kiertävä terveyspiste, SPR hätämajoitus,S-joki        asiakkaita   104 

                                                                                   =============== 

            Yht.  asiakkaita   959  

 

Turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikössä Suonenjoella ennen henkilökunnan 

palkkaamista toimi osaston kiertävä terveyspiste kaksi viikkoa. Vapaaehtoisia sairaanhoitajia 

oli viisi ja he pitivät ensiapuluontoista vastaanottoa, järjestivät lääkärissä ja sairaalassa 

käyntejä. Yksi sairaanhoitaja oli tukena ja tulkkina synnytyksessä. Asiakkaina oli 55 

lasta/alaikäistä ja 40 aikuista. 

 

Muu toiminta 

Terveyspisteiden hoitajat olivat opastamassa ja oppimassa 18 eri tilaisuudessa, 55 

osallistujakertaa. Terveyspisteet järjestivät ”Lupa välittää” ohjelmallisen tilaisuuden Sunnen 

hoivakodissa. Molemmissa tilaisuuksissa oli Maljapuron päiväkodin esikoululaisia.  

- Helmikuussa 32 asukasta, kaksi esiintyjäryhmää 26 henkilöä ja seitsemän vapaaehtoista.  

- Joulukuussa pikkujoulussa 19 asukasta, 12 esikoululaista ja seitsemän vapaaehtoista. 

 

Ylös, ulos ja kaverin kanssa lenkille, Kaverikävely-projekti Männistössä. 

Melankadun toimintakeskukseen hankittiin ”Tukea Vanhuksille”-projektirahoituksella 

yhteiseen käyttöön kävelysauvoja. Järjestettiin kaksi yhteistä tilasuutta lenkkeilijöille. 

Osallistujia oli tilaisuuksissa yhteensä 31 ikäihmistä ja viisi vapaaehtoista.  

 

Yhteistyö 

Terveyspisteen vapaaehtoinen on nimetty Valikkoverkostoon, Kaupungin 

ehkäisevänpäihdetyön työryhmään. 
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Talous 

 
Tilinpäätöksessä 2015 merkittävimmät tuloerät olivat ensiapupäivystystulot 32.927€, 

nettovuokratuotot kahdesta osakehuoneistosta 4.671€, osaston omakeräys PeeÄssän 

toimipisteissä 6.569€ ja jäsenmaksutuotot 7.422€.  

 

Vastaavasti merkittävimmät menoerät olivat ensiaputoiminnan kulut 22.511€, vuokrakulut 

6.254€ ja koulutuskulut 5.075€.  

 

Tuloslaskelma sisältää katastrofirahaston keräystulosta 27.707€, joka on läpivirtaava erä. 

Osaston omakeräys tuotti 8.700 euroa, summasta katastrofirahastoon siirrettiin 1.391 

euroa. Keräysyhteystyö Osuuskauppa PeeÄssän kanssa jatkuu. 

 

Tilinpäätös oli 3.480 euroa ylijäämäinen.  
 
 

Liitteet 
 
Terveyspisteet: tilasto. Lukija saa pyydettäessä nähtäväksi. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


