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UUSI VUOSI tuo uudet kujeet, sanotaan. 

Meillä Punaisen Ristin Kuopion osastossa ke-

hitetään toimintaa ja tekemistä pitkin vuot-

ta. Viime syksynä uusina toimintoina aloitettiin 

varhaisnuorille tarkoitettu Reddie Kids -kerho ja 

opiskelijoiden SPR-hengailuillat. Osallistuimme 

myös Suonenjoen hätämajoitusyksikön vapaa-

ehtoistoiminnan organisointiin, jossa muka-

na oli satakunta vapaaehtoista. SPR-hengailu-

illoissa on kuukausittainen teema, tärkeää on 

yhdessäolo, yhteinen iltapala ja rento meininki. 

Illat on suunnattu opiskelijoille ja nuorille.

”Ystävyys asuu tavallisten päivien pienissä 

hyvissä hetkissä.” Jokaisella soisi olevan edes 

yhden ystävän. Kaipaatko sinä itsellesi ystävää 

tai voisitko olla sellainen jollekin? Tule mukaan 

Kaveriksi! –nuorelta nuorelle ystävätoimintaan, 

Moniku-toimintaan tai ystävätoimintaan. Las-

kiaistiistai-iltana 9. helmikuuta klo 18 tavataan 

#Tuplataan talviriehassa Brahenpuistossa. Ota 

mukaasi kaveri ja oma liukuri tai pulkka, jos si-

nulla sellainen on. Nimensä mukaisesti tarjolla 

on myös Tupla-patukoita. Vai maistuisiko päivä-

Päätoimittajalta

kahvit? Ystävänpäivän kynnyksellä perjantai-

na 12.2. klo 11-15 kohdataan SPR-tiloissamme 

Puijonkatu 9.

Osaston ensiapuryhmän VeriRyhmä saavutti 

tavoitteensa ylittämällä edellisvuoden luovutus-

kertojen määrän. Henkisen tuen valmiusryhmä 

ja ensiapuryhmä saivat tunnustusta ja kiitos-

ta toiminnastaan. Terveyspisteen uusi toimi-

paikka Mäntykampuksella on otettu aktiivises-

ti vastaan. Tämän kaiken ovat mahdollistaneet 

SPR Kuopion osaston vapaaehtoiset. Jokainen 

on tärkeä!

Osastossamme oli viime vuonna 910 jäsentä 

ja kolmatta sataa vapaaehtoista. Jokainen uusi 

jäsen ja vapaaehtoinen on tervetullut  mukaan 

joka päivä. Kaikille löytyy uskoakseni oma tapa 

auttaa. Jos et vielä osaa päättää, mitä ja milloin 

voisit tehdä, tule Yhteisen lipun alla  - kurssille. 

Se on oivallinen tapa tutustua Punaiseen Ristiin 

ja auttamismahdollisuuksiin.

HELI NUUTINEN 
OSASTON TIEDOTTAJA JA JÄSENMESTARI

Laura (vas.) ja Helmi-Kristiina Tossavainen keräämässä 
Hyvä Joulumieli -keräystä Heli Nuutisen kanssa.
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VUOSI ON MENNYT ja uusi alkamassa. Mennyt 

vuosi oli puheenjohtajakauteni ensimmäinen eikä 

sitä voi sanoa mitenkään vähätöiseksi. Osastossa 

tapahtui paljon erilaisia asioita, ja niin pitääkin sil-

lä, olemmehan Savo- Karjalan piirin suurin osasto. 

Meillä on toimintaryhmiä 7–100-vuotiaille ja aktii-

visia toimijoita noin 200. Osaston jäsenmäärä nou-

si vuoden aikana yli 900. Myös maahantulijat ovat 

työllistäneet osastolaisia normaalien toimintojem-

me lisäksi.

Erittäin merkittävänä asiana pidän Kuopion kau-

pungin myöntämää Turvallisuusteko kiertopalkin-

toa, joka luovutettiin marraskuussa osaston ensi-

apuryhmälle ja henkisentuen valmiusryhmälle.

Haluan kiittää kaikkia aktiiveja heidän tekemäs-

tään työstä ihmisten auttamiseksi. Kiitos myös kai-

kille osaston jäsenille, kun olette mukana Punaisen 

Ristin tukemisessa.

Alkanutta vuotta jatketaan järjestön yleis-

kokouksen viitoittamalla tiellä. Linjausten mukaan 

olemme avoin, palvelualtis, aikaansaava ja yhteis-

työkykyinen järjestö. Tämä tarkoittaa käytännössä, 

että olemme tehokas auttaja, että meillä on vahva 

yhteisöllisyys ja  olemme rohkea vaikuttaja. Jotta 

tämä ei jäisi sanan helinäksi, tarvitsemme lisää jä-

seniä ja ennen kaikkea aktiivisia toimijoita kaikkiin 

toimintoihin. Kartoitamme myös mahdollisuutta 

aloittaa uusia toimintamuotoja. 

Hyvää alkanutta aktiivista toimintavuotta kaikille 

ja muistetaan teema Iloa Auttamisesta!

HEIKKI SEDERHOLM  
PUHEENJOHTAJA

Tervehdys 
osastolaiset!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

SPR Savo-Karjalan piirin toiminnanjohtaja 
Kaisu Haataja toi tervehdyksensä osaston 
syyskokoukseen.

Osaston syyskokouksessa palkittiin aktiivimer-
killä ahkeria jäseniä. Paikalla merkkiä nouta-
massa olivat Kristiina Hakola, vas. ja Tuomas 
Räsänen. Onnittelemassa sihteeri Riikka 
Savonen ja puheenjohtaja Heikki Sederholm.

Puheenjohtaja Heikki Sederholm 
onnitteli  Turvallisuusteko-palkinnosta.

Testamentti- tai merkkipäivälahjoitus 

SPR Kuopion osastolle tukee paikallista 

 Punaisen Ristin toimintaa. 

Kysy lisää lahjoittamisen mahdollisuuksista 

pj@sprkuopio.com
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MITÄ MINÄ PÄÄSEN TEKEMÄÄN, mikä on 

nälkä päiväkeräys, tarvitsevatkohan he minun 

apua, miten minä voin auttaa? 

Tämmöisiä ajatuksia herätti minussa ennen 

kuin menin Suomen Punaisen Ristin (SPR) toi-

mistoon Kuopiossa. Jännitin tilannetta hiukan, 

koska en ole ollut koskaan aikaisemmin täm-

möisessä toiminnassa. Kun menin paikan pääl-

le, minut otettiin erittäin hyvin vastaan ja toi-

mistossa oli lämminhenkinen ilmapiiri. Minulle 

näytettiin tilat ja kerrottiin mitä he tekevät näi-

nä kolmena päivänä sekä mikä se nälkäpäivä-

keräys oikeasti on ja mihin ne kerätyt rahat me-

nevät, pääsin heti hommiin. 

Nälkäpäiväkeräyksessä kerätään rahaa 

 Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Jos katas-

trofi tapahtuu, voidaan heti lähettää apua tar-

vitseville, olipa se sitten Suomessa tai muualla 

 maailmassa. 

Kun vapaaehtoinen tuli toimistoon ja ilmoit-

tautui lipaskerääjäksi, kirjasi hän omat henki-

lötietonsa paperille ja annoimme lippaan sekä 

lipaskerääjäliivin. Näin saimme kirjattua ylös 

kuinka moni tuli lipaskerääjäksi. Lipaskerääjil-

le tarjoiltiin mm. kahvia, teetä, leipää, pullaa ja 

hedelmiä, sekä he saivat siellä myös levätä. 

Itse kävin keräämässä perjantaina Reddie- 

koiran kanssa. Vaikka sää oli erittäin  huono, 

sain silti kerättyä lippaan puolilleen. Kun joku 

laittoi rahaa lippaaseen tuli siitä todella mukava 

mieli, ihanaa että toiset auttavat toisia. Joillekin 

yksi euro saattaa olla pieni summa, mutta kun 

moni ihminen vaikka laittaa sen yhden euron 

tulee sitä todella suuri summa. 

Lipaskerääjiä oli kaikenikäisiä: nuoria, keski- 

ikäisiä ja vähän vanhempiakin. 

Kaiken kaikkiaan minulle tuli hyvä koke-

mus nälkäpäiväkeräyksestä ja ajattelin mennä 

vapaa ehtoiseksi myös ensivuoden nälkäpäivä-

keräykseen. Suosittelen kaikkia kokeilemaan 

sitä, koskaan ei ole liian monta vapaaehtoista/

lipaskeräjää. 

PIHLA-PILVI NIMMRICHTER

Ensimmäistä kertaa vapaaehtoisena 
Nälkäpäiväkeräyksessä

Aiempien vuosien tapaan jälleen myytiin 
 hernerokkaa Kuopion kauppatorilla.

Sofian mielestä kerääminen on mukavaa. Siinä molemmat 
saavat iloisen mielen niin lahjoittaja kuin kerääjäkin.

Reddie-koira ja Pihla-Pilvi.
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TEKSTI: LAURA TOSSAVAINEN  |  KUVAT: HELI NUUTINEN

KUN PUNAISEN RISTIN vapaaehtoinen toi-

mii järjestönsä tehtävissä, hän ei saa toimis-

taan palkkaa tai tee itsestään numeroa. Aut-

tamisen lajeja on monenlaisia, avuntarvitsijas-

ta riippuen. Myös auttajia on erilaisia, kaikki 

koulutuksen käyneitä ja halukkaita toimimaan. 

Vapaaehtoiset auttajat voidaan hälyttää viran-

omaisten avuksi, ja kun hälytys tulee, ovat nä-

mä ihmiset valmiita auttamaan.

Kuopion kaupungin Turvallisuusteko-palkin-

to jaetaan vuosittain arjen turvallisuuden edis-

täjälle. Vuonna 2015 sen saivat SPR Kuopion 

osaston ensiapuryhmä ja henkisen tuen val-

miusryhmä. Palkintoa vastaanottamassa kau-

pungin järjestämässä tilaisuudessa olivat pu-

heenjohtaja Heikki Sederholmin lisäksi ensiapu-

ryhmän nykyinen ryhmänjohtaja Riikka Savonen 

ja syksyllä ryhmänjohtajantittelistään luopunut 

Jari Jokinen sekä henkisen tuen ryhmänjohtaja 

ja osaston varapuheenjohtaja Pekka Kenjakka ja 

ryhmän varajohtaja Leena Närvänen. 

Pekka Kenjakka ja Riikka Savonen iloitsevat 

palkinnon tuovan näkyvyyttä toiminnalle ja te-

kevän Punaista Ristiä tutuksi kansalle. Tunnus-

tuksen myötä ihmisten tietoisuus Suomen Pu-

naisesta Rististä ja oman osastomme toimin-

Turvallisuusteko-palkinto 
ensiapuryhmälle ja henkisen tuen 

valmiusryhmälle

Ea-ryhmä Turvallisuusteko-palkintoa juhlimassa.
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nasta lisääntyy. Samalla linjalla on myös Jari 

Jokinen. Hänen mukaansa tunnustuksen kautta 

vapaaehtoistyön tarpeellisuus on nostettu nä-

kyville. Se motivoi toimintaryhmiä kehittämään 

toimintaansa vastaamaan tulevaisuuden yhteis-

kunnan tarpeita.

Mikä sitten motivoi itse vapaaehtoiset toi-

mintaan mukaan? Halu auttaa toisia toimii läh-

tökohtana moneen. Jari Jokisen mukaan pyy-

teettömästä työstä saadut vilpittömät kiitokset 

motivoivat mukanaoloon. Leena Närvänen lisää 

auttamishalun kumpuavan jo omasta kotikasva-

tuksesta ja lapsuudesta, maalla naapuriapu toi-

mi. Samanlaisen hienon tunteen voi kokea ny-

kyään autettuaan toista ihmistä Punaisen Ristin 

tehtävissä. Ensiapuryhmän vapaaehtoisen Mira 

Hartikaisen mukaan vapaaehtoistyö antaa arvo-

kasta kokemusta ja luo unohtumattomia muis-

toja. Erityisesti toimiminen mukavassa porukas-

sa on motivoinut häntä mukaan. 

Ryhmät ovatkin hyvin tiiviitä ja toimintaa 

harjoitellaan paljon täysin vapaaehtoisvoimin. 

Harjoittelemalla varmistetaan jatkuva tieto- ja 

taitotaso vastata avunpyyntöihin olivatpa ne 

sitten etukäteen tilattuja ensiapupäivystyksiä 

tai viranomaisen yllättäen tekemiä hälytyksiä. 

– Koulutuksesta saatuja oppeja pääsee so-

veltamaan käytännössä ja näkee suoraan työn-

sä tulokset, kertoo Jokinen. 

Riikka Savonen huomauttaa, että harjoitte-

lu lisää auttamisvalmiutta juurruttamalla ensin 

auttamisasenteen ja tämän jälkeen toiminta-

mallit ihmisiin.  

Julkinen tunnustus onkin ehkä paras palkin-

to vapaaehtoisille tehdystä työstä. Se luo va-

paaehtoistoimijoille uskoa, etteivät uhrattu va-

paa-aika ja tehty työ ole olleet turhaa. Samal-

la se motivoi kehittämään toimintaa eteenpäin, 

pohtivat Jari Jokinen ja Riikka Savonen. Henki-

sen tuen hälytysryhmäläisen Meri-Tuuli Kotilai-

sen mukaan palkinto on koko ryhmälle arvokas 

tunnustus tehdystä vapaaehtoistyöstä. Samalla 

linjalla on myös Leena Närvänen: 

– Kyllähän kiitos hyvältä tuntuu.

Turvallisuusteko-palkinto.

Kuopion kaupungin
 juhla vastaanotolla

 juhlimassa vasemmalta
 Teija Norri-Sederholm,

 Jouni Nuutinen (takana), 
Pekka Kenjakka, 

Heikki Sederholm, 
 Heli Nuutinen (edessä) ja 

Leena Närvänen.
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Kuopion kaupungin vuoden 2015 Turvallisuus-

teko-palkinnon saavat Punaisen Ristin Kuo-

pion osaston ensiapuryhmä ja henkisen tuen 

valmiusryhmä. Palkitut tekevät äärimmäisen 

arvokasta auttamistyötä yleisötilaisuuksissa ja 

viranomaisen apuna onnettomuustilanteissa. 

Punainen Risti on kansainvälinen humanitää-

rinen kansalaisjärjestö. Sen tarkoituksena on 

suojella elämää, terveyttä ja ihmisarvoa. Järjes-

tön perustehtävä on auttaa ja suojella sotien, 

selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhre-

ja yli kansallisten, uskonnollisten ja poliittisten 

rajojen. Tiivistetysti Punainen Risti auttaa avun 

tarpeessa olevia. 

SPR Kuopion osasto haluaa toiminnassaan 

edistää yleistä turvallisuutta sekä kehittää ja 

kouluttaa kansalaisia omaehtoiseen hyvinvoin-

nin lisäämiseen. Osaston koulutetut vapaaeh-

toiset pystyvät nopeasti antamaan apua yllät-

tävissä tilanteissa. Ensiapuryhmän jäsenet on 

koulutettu sekä varustettu toimimaan tarvit-

taessa viranomaisten tukena yllättävissä tilan-

teissa ja poikkeusoloissa. Ryhmän jäsenet toi-

mivat yleisötilaisuuksissa ensiapupäivystäjinä. 

He ovat tarjonneet syyskuun alkuun mennessä 

36 päivystyksessä apua yhteensä 1263 henki-

lölle. Henkisen tuen valmiusryhmän koulutetut 

vapaaehtoiset pystyvät tarvittaessa nopeasti 

perustamaan kriisipäivystyspisteen tukea tar-

vitseville. 

– Saamamme julkinen tunnustus tuo Punai-

sen Ristin toimintaamme tutummaksi ja nä-

kyvämmäksi Kuopiossa ja kertoo työmme ar-

vostuksesta, iloitsevat palkitut vapaaehtoiset 

Jari Jokinen, Pekka Kenjakka, Leena Närvänen 

ja Riikka Savonen sekä osaston puheenjohtaja 

Heikki Sederholm.

– Henkisen tuen vapaaehtoisia auttamisen 

tuoma tarpeellisuuden tunne ja kokemus hyvän 

työn tekemisestä antavat voimia jatkaa, ker-

tovat Närvänen ja Kenjakka henkisen tuen val-

miusryhmästä. – Ensiapu, elämäntaito. Koemme 

innoittavana olla vaikuttamassa ihmisten aut-

tamisvalmiuteen ensiapuryhmän harjoituksis-

sa, koulukäynneillä ja arkisissa kohtaamisissa. 

Näin emme arastele jäädä auttamaan esimer-

kiksi maassa makaavaa ihmistä. Pyyteettömästä 

työstä saadut vilpittömät kiitokset kannustavat, 

sanovat Savonen ja Jokinen ensiapuryhmästä. 

Kuopion kaupungin Turvallisuusteko-palkin-

to myönnetään vuosittain arjen turvallisuuden 

parantajalle. Palkinnon tavoitteena on kuopio-

laisten turvallisuuden parantaminen ja samal-

la hyvinvoinnin kehittäminen. Turvallisuus teko-

palkintona on sepän takoma suurikokoinen 

avain, joka on kiinnitetty puualustaan. Alustaan 

kiinnitetään palkittavan nimen sisältävä kai-

verrettu laatta. Palkitut saavat myös kunnia-

kirjat. Vuonna 2014 palkinnon saivat koulujen 

iltapäivä toiminnan toteuttajat.

Kuopion kaupungin tiedote:

Turvallisuusteko-palkinto myönnettiin SPR:n vapaaehtoisryhmille

Ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen ja pelastusjohtaja Jukka Koponen 
jakoivat Turvallisuusteko-palkinnon.
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Vapaaehtoinen pelastuspalvelun maakun-

nallisen pelastajan tunnustus luovutettiin 

joulun alla SPR:n Henkisen tuen valmiusryh-

mälle Kuopiossa. Palkinnon vastaanottivat 

Leena Närvänen, Jari Korhonen ja valmius-

ryhmän johtaja Pekka Kenjakka. Henkisen 

tuen valmiusryhmä on kehittänyt ansiok-

kaasti valmiuttaan auttaa ja tukea onnetto-

muuden uhreja ja heidän omaisiaan. Ryhmä 

ja sen koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat 

keskusteluapua ja muuta ensihuoltoa.

Vuoden valtakunnallisen vapaaehtoisen 

pelastajan tunnustus luovutettiin aiem-

min marraskuussa Oulun Meripelastus-

yhdistyksen vapaaehtoisille Vapepan vuo-

tuisessa yhteistapaamisessa Lappeen-

rannassa.

Henkisen tuen valmiusryhmään voit 

 ottaa yhteyttä hetu@sprkuopio.com

SPR Kuopion osasto on osa Vapaaehtoista 

pelastuspalvelua Kuopiossa (vapepa.fi)  

Lisätietoa: vapepa.kuopio@gmail.com

Myös Vapaaehtoinen 
pelastuspalvelu (Vapepa) 
jakoi tunnustusta 
Kuopion henkisen tuen 
valmiusryhmälle

Kuopion kaupungin juhlapäivänä jaettiin 
useita palkintoja ja ansiomerkkejä.

Verenluovuttajille 
kunniamaininta

Ensiapuryhmän VeriRyhmä sai Veripalvelun 

johtajalta Kultaisen Kunniakirjan vuoden 2014 

aikana kertyneistä luovutuksista. Tavoittelem-

me tältäkin vuodelta Kultaista Kunnia kirjaa, 

totesi Jaana, VeriRyhmän vetäjä, vierellään 

Petteri. He olivat aiemmin päivällä luovutta-

neet verta kasvattaakseen ryhmän saldoa. 

Tiedoksi jo näin vuodenvaihteen jälkeen, 

että vuonna 2015 tämän VeriRyhmän jäsenet 

luovuttivat 39 kertaa eli enemmän kuin edelli-

senä vuonna (33). 

Lisätietoa kuinka sinäkin voit porukalla 

 perustaa VeriRyhmän pääset lukemaan 

www.veripalvelu.fi/verenluovutus/yhteisot 

tai käydä vaikkapa Kuopion Veripalvelutoimis-

tossa Sektorin toisessa kerroksessa.

Ryhmien säännöllisiä 
kokoontumisia / yhteystietoja

Ystävänvälitys päivystää joka keskiviikko  

klo 15–18 (ei kesä-, heinä- ja elokuussa),  

ystavapalvelu@sprkuopio.com  

puh. 017 261 7270.

Eläkeläisten päiväkerho kokoontuu paril-

lisen viikon maanantaina klo 13.00 (ei kesä-, 

heinä- ja elokuussa), kysy tarkemmin ystävä-

välityksen päivystyksestä.

Kaveriksi  

–ystävätoiminta  

nuorelta  nuorelle  

 kaveriksi@sprkuopio.com tai  

p. 044 7922 668 tai Facebook-ryhmän kautta:  

Kaveriksi! SPR Kuopion osasto.

Reddie Kids –  

varhaisnuorten kerho  

ma klo 17.30–18.30  

(ei koulujen loma-aikoina),  

reddie@sprkuopio.com
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Millaisia potilaan tuntemuksia ja terveisiä ha-

luaisit kertoa muille? Mitä itse olet oppinut 

potilaana? Millaisissa rooleissa olet ollut? Pi-

tääkö itse tietää kaikki vaivat ja oireet?

Olen ollut mukana potilaana kymmenen 

vuoden ajan. Ei tartte tietää vaivoista ja oireis-

ta mitään, ope kertoo. Rooleina on esimerkiksi 

mielenterveyspotilas, nilkkamurtuma, sydän-

kohtaus, astma/COPD roolissa, kolariautoista 

pelastettu ym... Paljon olen oppinut siitä miten 

ja miks toimitaan määrätyllä tavalla, eikä silleen 

kuin itse ajattelis... Eilen mulla oli sydänkohtaus 

eka kerran siellä eli opin samalla sen hoidosta 

ja nopeudesta saada ambulanssiin ja sairaa-

laan ym...

Mitä harjoituspotilailta vaaditaan?

Näyttelijän kykyjä ja jonkin asteen uteliaisuut-

ta/hulluutta siellä tarvitaan, turvallista siellä on 

olla potilaana, kyllä opettajat pitää siitä huolen 

ja palautetta annetaan pelastajille tehtävän jäl-

keen/puretaan tilanne. Yleensä sama potilas-

rooli esitetään päivän aikana neljä kertaa.

Miten harjoituspotilaaksi pääsee?

Leena Närväselle tulee pyynnöt PEO:lta. Hän 

sitten ilmoittelee ja kysyy osastomme vapaa-

ehtoisilta, jotka ovat ilmoittaneet voivansa olla 

käytettävissä.

Kaivataanko sinne jotakin erityistä ”ihmis-

tyyppiä”?

Peolta on joskus kaivattu miehiä potilaaksi, 

mutta kyllä nykyisin naisiltakin otetaan sydän-

filmiä, joten pitää uskaltaa antaa poikien nos-

taa paitaa ja laittaa piuhat paikoilleen... Eilen 

harjoituksessa oli 9 naista ja yks mies SPR:ltä. 

Yleensä siellä on 4 potilasta kerrallaan.

Onkos seuraava kerta vasta syksyllä vai vielä-

kö keväällä/kesällä on?

Ei ole enää keväällä. Syksyllä on ehkä noin 

kuukauden päästä siitä kun heillä opisto alkaa 

eli EA-harjoituksissa aloitetaan toisen vuosi-

kurssin kanssa syksyllä.

Mitä harjoituspotilas saa antamastaan  ajasta?

Saadaan siellä ruoka ja kahdet kahvit+pul-

lat. Antoisaa on oppia myös monenlaista autta-

jien toiminnasta, ehkäpä itsekin on myöhem-

min rohkeampi auttamaan läheisiä, jos jotakin 

oikeasti sattuu.

Pelastusopistolla on osastomme vapaa-

ehtoisia ollut potilaana parinkymmenen vuo-

den ajan. Esimerkiksi viimeisten viiden vuoden 

aikana he ovat tehneet 413 potilasroolipäivää. 

Näiden harjoituspotilaiden rooli on merkittä-

vä opiston opiskelijoiden koulutuksessa, jossa 

yleensä harjoitusten potilaina on opiskelukave-

reita. Ulkopuolinen potilas tuo harjoitukseen li-

sää toden tuntua ja auttaa opiskelijoita valmis-

tautumaan asiakkaiden kohtaamiseen opinto-

jen jälkeen.

MAIKKIA HAASTATTELI TOUKOKUUN VIIMEISELLÄ VIIKOLLA 

OSASTON TIEDOTTAJA HELI NUUTINEN.

Pelastusopiston ”loppusota” 
-harjoituksessa potilaana

Toukokuun viimeisellä viikolla potilaina olivat muun muassa 

Mira, Hennariikka ja Maija-Liisa eli Maikki. Tässä tekstissä on haastateltu Maikkia. 

Pelastusopistosta käytämme usein tuttavallisemmin nimitystä PEO.

Mikäli kiinnostuit toimimaan vapaa ehtoisena 

harjoituspotilaana, voit ilmoittautua 

Leena Närväselle p. 050 540 6905.
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PUIJONLAAKSO Toimintakeskus, Sammakko-
lammentie 12. Henkilökunnan ruokasali  joka 
torstai 9-10.

PETONEN Kotikulman asukastupa, Jalkasen-
katu 7. Kuukauden ensimmäinen maanantai 
klo 10-12.

LÄNSI-PUIJO Asukastupa, Rypysuontie 68. 
Parillisen viikon maanantai klo 9-11.

LEVÄNEN Kontin terveyspiste, Leväsentie 21. 
Kuukauden toinen tiistai klo 10-12.

SAARIJÄRVI Asukastupa Koillistuuli. 
 Saarijärventie 9. Kuukauden viimeinen tiistai 
klo 9-11.

NEULAMÄKI Neulastupa, Neulamäentie 8.
Kuukauden toinen keskiviikko klo 9-11.

MÄNNISTÖ Mäntykampus, Melankatu 
10 B. Parillisen viikon torstai klo 9-11.

KIERTÄVÄ TERVEYSPISTE Tilaisuuksiin ja 
 tapahtumiin tilauksesta Pirkko Karjalainen, 
sannapirkko@gmail.com

Kuopion osasto

Terveyspisteissä autetaan antamalla ter-

veysneuvontaa ja -ohjausta, mitataan ve-

renpainetta ja -sokeria sekä järjestetään 

teemapäiviä muun muassa alueen asukas-

tuvilla tai toimintakeskuksissa. Toiminta 

on kaikille avointa, maksutonta ja luotta-

muksellista. Vapaaehtoiset ovat tervey-

denhuollon ammattilaisia, haluaisitko sinä 

olla yksi heistä? Ota yhteyttä Irja Harjuun 

terveyspisteet@sprkuopio.com

TERVEYSPISTEIDEN AUKIOLOAJAT 

(syyskuu–toukokuu)

TERVEYSPISTEET

KUOPIOON RAKENNETAAN seniorikam-

pusta Männistöön, jonne muuttaa ikäihmi-

siä eri puolilta kaupunkia. Aluetta ollaan ke-

hittämässä teemalla ”Pihkassa Männistöön. 

Onnellista, turvallista ja aktiivista asumista.”

Mäntykampukselle muuttivat Melanka-

dun toimintakeskuksen yhteyteen valmistu-

neisiin taloihin asukkaita keväällä ja samalla 

siellä käynnistyi osaston uusin terveyspis-

te. Terveyspisteessä päätettiin kannustaa ja 

rohkaista ikäihmisiä liikkumaan yhdessä ja 

samalla tutustumaan toisiinsa.

Toukokuussa kutsuttiin alueen ikäihmisiä 

Kaverikävelyn starttitapahtumaan. Aloitus-

tilaisuudessa opeteltiin oikeaa kävelytek-

niikkaa ja käytiin yhdessä kävelylenkillä. SPR 

lahjoitti 14 paria kävelysauvoja, jotka ovat 

vapaasti käytettävissä. Sauvat on sijoitettu 

Melankadun toimintakeskuksen ala-aulaan, 

josta ne on helppo napata lenkkikaveriksi.

Kesän ja syksyn aikana on 4-10 hen-

gen kävelyporukoita lenkkeillyt Männistön 

kunto poluilla.

Joulukuussa pikkujoulussa tarkasteltiin 

kävelykortteja ja parhailla oli kertynyt usei-

ta lenkkikertoja viikossa.  Terveyspisteessä 

myös motivoidaan ikäihmisiä liikkumaan, 

jotta arjen askareetkin sujuvat paremmin. 

PIRKKO KARJALAINEN

Mäntykampuksen 
kaverikävely

Kaverikävelyporukoita Männistön turvallisilla 
lenkkipoluilla Mäntykampuksen ”Ylös, ulos ja 

lenkille kaverin kanssa”-projektista.
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PAIKKA: SPR koulutustilat, Puijonkatu 9, 70100 KUOPIO, ellei toisin mainitaKEVÄT

HELMIKUU

ti 9.2. klo 18 #Tuplataan talvirieha 
 Brahenpuistossa, kts. lisää FB-tapahtumasta

ke 10.2. klo 18 henkisen tuen valmiusryhmä

pe 12.2. klo 11-15 Ystävän päiväkahvit

su 14.2. klo 11-13  Ystävänpäiväluistelu 
/ Skating on Valentine's Day Kuopion 
 satamassa, kts. tapahtuma nettisivulta

ti 16.2. klo 17-20 / ke 17.2. klo 18-21 
 Yhteisen lipun alla – SPR peruskurssi (•

la 20.2. päivä, ke 24.2. ilta ja to 3.3. ilta 
EA2-kurssi, lisätiedot ja ilmoittautumiset net-
tisivulla

ma 22.2. SPR-hengailuilta nuorille ja 
 opiskelijoille, aiheena ensi apu

MAALISKUU 

ke 2.3. klo 17.30 ystäväilta

to 3.3. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info, 
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

ke 16.3. klo 18 henkisen tuen valmiusryhmä

ma 21.3. klo 18-21 SPR-hengailuilta,   
pelit teemana suvaitsevaisuus ja  
rasisminvastaisuus

ke 23.3. klo 18 Osaston kevät kokous

HUHTIKUU

ke 6.4 klo 17.30 ystäväilta

to 7.4. klo 15-17.30 Moni kulttuurinen info, 
Monikulttuuri keskus Kompassilla (*

ke 13.4. klo 18 henkisen tuen valmiusryhmä

ma 18.4. klo 18-21 SPR- hengailuilta, 
 kädentaidot

la 23.4. ystävien retki  Rytkylle yhdessä 
 seurakunnan vapaa ehtoisten kanssa

TOUKOKUU 

ke 4.5. klo 17.30 ystäväilta

to 12.5. klo 15-17.30 Moni kulttuurinen info, 
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

9.-15.5. Punaisen Ristin viikko

9.5. klo 18-21 SPR-hengailuilta, kokkailua 
nuotiolla, paikka sovitaan ryhmässä

ti 17.5. klo 17-20 Yhteisen  lipun alla –  
SPR peruskurssi (•

KESÄKUU

to 2.6. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info, 
Monikulttuuri keskus Kompassilla (*

Vuoden 2016 
tapahtumat ja kurssit
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PAIKKA: SPR koulutustilat, Puijonkatu 9, 70100 KUOPIO, ellei toisin mainita

ELOKUU 

ke 17.8. klo 17-20 Yhteisen lipun alla –  
SPR peruskurssi (•

SYYSKUU

to 1.9. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info, 
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

ke 7.9. klo 17.30 ystäväilta

to-la 15.-17.9. Nälkäpäiväkeräys

ma 26.9. klo 18-21 Yhteisen  lipun alla –  
SPR peruskurssi (•

LOKAKUU

la 1.10. Äkkilähtö-valmius harjoitus

ke 5.10. klo 17.30 ystäväilta

to 6.10. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info,  
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

MARRASKUU

ke 2.11. klo 17.30 ystäväilta

to 3.11. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info, 
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

la-su 5.-6.11. Humanitaarisen  oikeuden pe-
ruskurssi

Osaston syyskokous

JOULUKUU

25.11.-24.12. Hyvä Joulumieli –keräys

to 1.12. klo 15-17.30 Monikulttuurinen info, 
Monikulttuurikeskus Kompassilla (*

to 8.12. klo 15-18 jouluglögit

Muutokset ovat mahdollisia. 
Seuraa tapahtumailmoittelua 
http://kuopio.punainenristi.fi

(• Yhteisen lipun alla  -kurssi on Pu-
naisen  Ristin  peruskurssi,  jossa tutus-
tut järjestön historiaan,  periaatteisiin 
ja merkin käyttöön sekä saat tietoa 
mahdollisuuksistasi vapaaehtoistoi-
mintaan Kuo piossa. Haluaisitko sinä 
olla yksi lenkki kansain välisessä avun 
verkossa? Näille  kursseille ilmoittautu-
miset http://kuopio.punainenristi.fi > 
 Koulutukset-sivun linkin kautta. 

(* Monikulttuurikeskus Kompassi 
on Hape lähteenkatu 33 Kuopiossa.

SYKSY

Yhteisen lipun alla kurssilla perehdytään 
yhdessä Punaisen Ristin merkin käyttöön.
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OMAISHOITAJIEN TEEMALLINEN VERTAISRYHMÄ  |  Kuopion osasto kevät 2016

Omaishoitajien teemallisen vertaisryhmän tavoitteena on

 edistää omaistaan hoitavien  hyvinvointia ja jaksamista. 

Kevään kokoontumiskerroilla on aiheina tietoa, virkistystä ja  vertaistukea. 

Paikka ja aika: SPR Kuopion osaston koulutustilat, Puijonkatu 9,  

kaikki kokoontumiset keskiviikkona klo 13-15.

Lisätietoja: vapaaehtoistoiminnan kehittäjä Jaana Vilhunen, SPR Savo-Karjalan piiri

puh. 0400 955 556 tai s-posti: jaana.vilhunen@redcross.fi

Käy tutustumassa myös internetissä: http://rednet.punainenristi.fi/node/15659

KEVÄÄN 2016 OHJELMA

13.1. ”Hätäkeskustoiminnan esittely”

11.2. ”Kodin turvallisuusasiaa”

Kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista pu-

humaan tulee Kuopion poliisilaitokselta 

ylikonstaapeli Juha Taskinen. Tälle kerralle 

voitte miettiä jo valmiiksi kysymyksiä liittyen 

turvallisuuteen.

16.3. ”Ortodoksinen kirkkomuseo RIISA”

RIISA on yksi Euroopan huomattavimmis-

ta ortodoksisista kirkkomuseoista. Kirkko-

museon tehtävänä on tallentaa, säilyttää, 

tutkia ja pitää näytteillä Suomen ortodoksi-

sen kirkon historiaan liittyvää ainutlaatuista 

kulttuuriperintöä sekä hyödyntää sitä kasva-

tus- ja opetustarkoituksiin. Kirkkomuseos-

sa jatketaan 1911 Laatokan Valamon luos-

tariin perustetun muinaismuistokokoelman 

toimintaa taltioimalla, tutkimalla ja esittele-

mällä ortodoksisen kirkon kulttuuriperintöä. 

Sitovat ilmoittautumiset pe 11.3. mennessä.

13.4. ”Istumajooga”

Istumajooga soveltuu kaikenikäisille ihmisil-

le. Se ei vaadi joogan tuntemusta. Tavoit-

teena on luoda positiivinen ja rentouttava 

liikunnallinen kokemus, tutustua kehon toi-

mintaan ja löytää keinoja ylläpitää kehon eri 

osien toimivuutta joogan keinoin vertaisryh-

män kanssa harjoitellen. Harjoituksissa teh-

dään pääasiassa tuolilla istuen helpohkoja 

joogaliikkeitä. Ota mukaan luonnonkuitui-

set, tilavat ja lämpimät vaatteet sekä sisä-

kengät tai -tossut, lisäksi pullo juomavettä 

saattaa olla tarpeen.

18.5. ”Kevätretki” 

Retkikohde ilmoitetaan kevään aikana.

TERVETULOA KAIKKI OMAISTAAN JA LÄHEISTÄÄN HOITAVAT JA AIHEESTA KIINNOSTUNEET!
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UKKOKERHO AJATTOMAT sai kutsun yli-

konstaapeli Juha Taskiselta tulla tutustumaan 

poliisilaitoksen tiloihin ja toimintaan. Porukka 

kokoontui poliisilaitoksen pihalle, missä Juha jo 

odottikin heitä. Hän johdatteli porukan ohi tur-

vatarkastuksen.

Aluksi ylikonstaapeli Juha Taskinen kertoi 

 poliisien toiminnasta ja sen jälkeen Itä- Suomen 

poliisilaitos tarjosi pullakahvit Amica Laki-

tuvassa.

Ylikomisario Risto Jääskeläinen kertoi lupa- 

asioista ja se herättikin vilkasta keskustelua ja 

paljon kysymyksiä sateli Ajattomilta. Asia kiin-

nosti heitä kovasti.

Sen jälkeen apulaispoliisipäällikkö Seppo 

Korhonen toi tervehdyksen Itä-Suomen poliisi-

laitoksen puolesta. 

TEKSTI: LEENA NÄRVÄNEN  |  KUVA: VANHEMPI RIKOSKONSTAAPELI KARI HYVÖNEN

Ukkokerho Ajattomat vierailulla 
Itä-Suomen poliisilaitoksella

Ajattomat pääsivät tutustumaan Itä- 

Suomen poliisilaitoksen rikostutkimusyksikön 

 toimintaan Kuopion pääpoliisiasemalla, missä 

 toimintaa esitteli vanhempi rikoskonstaapeli 

 Jari  Asikainen.

Siitä matka jatkui Itä-Suomen poliisilaitok-

sen tilannekeskukseen ja sen toimintaa esitteli 

tilannekeskuksen johtaja ylikomisario Harri-Pek-

ka Pohjolainen.

Autotallissa he saivat tutustua poliisiautoihin 

ja poliisien suojavarusteisiin, mikä oli mielen-

kiintoista.

Lopuksi he pääsivät tutustumaan poliisivan-

kilaan, missä toimintaa esitteli vartija Markus 

Lipsanen.

Lämmin kiitos Juhalle näin hienon tilaisuu-

den järjestämisestä.

Ukkokerho Ajattomat vierailulla poliisilaitoksella.
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SYKSYLLÄ 2015 tehtiin aktiivisesti yhteis-

työtä Kalevalan, Pohjantien ja Pyörön koulujen 

kanssa. Pidimme palaverin syksyllä 2015 Kale-

valan koulun tiloissa. Mukana oli Kalevalan ja 

Pohjantien koulujen muutamia opettajia ja reh-

tori. He halusivat lisätä yhteistyötä SPR:n kans-

sa. Minä olin silloin harjoittelussa SPR:llä, joten 

yhteistyö onnistui sujuvasti. Palaverissa sovim-

me, että minä käyn valvomassa läksypajaa ja 

järjestän Pohjantien koulun valmistaville oppi-

laille jonkin näköistä aktiviteettiä, joka sitten 

muodostui leikeistä ja peleistä.

Kalevalan koululla on kaikille oppilaille tar-

koitettu läksypajatoiminta, jossa minä olin ak-

tiivisesti mukana. Läksypaja on koulun jälkeen 

klo 14.00–16.00 maanantaista torstaihin. Niis-

sä oppilaat saavat tehdä läksyjä ja tarvittaessa 

he saavat myös apua ohjaajilta. Kalevalan koulu 

halusi myös SPR:n vapaaehtoisten pitämää Tu-

lijan tukena -pikakurssia tukioppilaille. Toden-

näköisesti tämä koulutus tullaan järjestämään 

vuoden 2016 keväällä. 

Pohjantien koululla olin kolme kertaa viikos-

sa pitämässä leikkejä ja pelihetkiä kahdelle val-

mistavalle luokalle. Opettajat olivat tyytyväisiä 

käynteihini ja he pyysivätkin jatkoa tälle toimin-

nalle. Myös oppilaat olivat oikein innoissaan. 

He pääsivät pelailemaan eri lautapelejä, missä 

he samalla oppivat mm. suomen kieltä. Jos jo-

ku on kiinnostunut tällaisesta kouluyhteistyös-

tä, niin suosittelen sitä jokaiselle. Se vaatii kyllä 

sitoutumista. Olisi ihan lapsienkin kannalta hy-

vä, että koulussa kävisi yleensä samat henkilöt, 

jotta lapset saisivat rauhassa tutustua heihin ja 

näin luottamus kasvaisi. 

Pyörön koululta pyydettiin Punaisen Ristin 

vapaaehtoisia kertomaan Punaisesta Rististä ja 

sen toiminnasta. Kun menimme Pyörön kou-

lulle, meille oli sinne varattu oma tila, johon 

laitoimme esittelytavarat valmiiksi paikoilleen. 

Pian tapasimme opettajan, joka oli järjestämäs-

sä tätä tilaisuutta. Hän kertoi meille, milloin 

menemme koulun auditorioon kertomaan oppi-

laille Punaisesta Rististä ja miten päivä oli aika-

taulutettu. 

Koulun oppilaskunnan jäsenet olivat mietti-

neet erilaisia kysymyksiä. Tässä muutamia meil-

tä kysyttyjä asioita:

• Keitä te olette?

• Kuinka te toimitte Kuopiossa?

• Montako vapaaehtoista teillä on?

• Teidän sivuillanne mainitaan nuorten 

 turvatalot. Missä niitä on?

• Miten kansainvälisyys näkyy Kuopion 

 toiminnassa?

• Miten paljon lahjoituksia kertyy vuodessa?

• Missä Nenäpäivän tapahtumia on?

• Miten tämä päivä on sujunut? 

Punaisen Ristin esittelypaikka ei ollut aivan pa-

ras, mutta kumminkin oppilaita tuli käymään 

siinä pisteessä. Oppilaat esittivät meille kysy-

myksiä Punaisesta Rististä aika niukasti, mutta 

ne olivatkin sitten sitäkin parempia.

Myös Pyörön koulu on pyytänyt, että SPR:n 

vapaaehtoiset tulisivat pitämään heidän kou-

lunsa tukioppilaille Tulijan tukena -pikakurssin. 

PIHLA-PILVI NIMMRICHTER 
TYÖHARJOITTELIJA

Kokemuksia 
kouluyhteistyöstä 

Vesisankarit-tapahtumassa ensiapurastille 
oli tungosta. Kuva: Riikka Savonen

16     SPR Kuopion osasto



MUUTAMA VUOSI SITTEN saimme piirin nuoriso-

vastaavalta tiedon, että läksykerhotyyppistä toimintaa kaiva-

taan Pyörön koululla. Siitä saakka monikulttuurinen ryhmä on 

yrittänyt rekrytoida vapaaehtoisia läksykerhon vetäjiksi. Syk-

syllä 2014 meillä oli työharjoittelija, joka lähestyi uudelleen 

Kuopion kouluja läksykerhoasiassa, ja vastauksen saimme se-

kä Kalevalan että Pyörön koululta. Työharjoittelija laittoi myös 

viestiä muihin järjestöihin, jotta löytäisimme vapaa ehtoisia ja 

ohjaajia toimintoihin.

Keväällä 2015 vapaaehtoisia osallistui apukäsinä Kalevalan 

koulun omaan läksypajaan. Toukokuussa me ristiläiset osal-

listuimme koulun perheleiripäiviin, joissa oli 1-2- ja 3-4-luok-

kalaisia valmentavan opetuksen oppilaita perheenjäsentensä 

kanssa. Osana perheleiripäivää oli Osaa auttaa, osaa pelas-

taa -taitorata. Lisäksi kerroimme erityisesti vanhemmille Kuo-

pion osaston toiminnasta ja monikulttuurisesta ystävätoimin-

nasta. 

Kevään 2015 Rasismin vastaista viikkoa edeltävästi teim-

me yhteistyötä Kuopion kirjaston kanssa. Saimme kirjastolta 

lukusuositukset ala- ja yläkoululaiselle liittyen monikulttuu-

risuuteen, rasismiin ja suvaitsevaisuuteen. Nämä kirjasuosi-

tukset ja linkki Punaisen Ristin koulusivuille lähettiin Kuopion 

ala- ja yläkouluille. Näihin voi tutustua Punaisen Ristin sivulla: 

www.punainenristi.fi/node/1629/rasisminvastainen-kampanja

Monikulttuurisen toiminnan kouluyhteistyö on tiivistymäs-

sä, kuten Pihla-Pilvin kirjoitus kertoo. Pyörön koululle emme 

ole vielä saaneet läksykerhoa, mutta sen eteen tehdään töi-

tä. Muiltakin kouluilta olemme saaneet yhteydenottoja. Kuo-

pion osaston ensiapuryhmä on tehnyt kouluyhteistyötä jo 

vuosien ajan opastaen erilaisten ensiaputaitojen harjoitte-

luun, josta muun muassa seuraava Vesisankarit-juttu kertoo 

tarkemmin. Mikäli sinua kiinnostaa kouluyhteistyö Punaisen 

Ristin hengessä, ota rohkeasti yhteyttä monikulttuuriseen 

toimintaryhmään moniku@sprkuopio.com (p. 040 826 1916) 

tai ensiapuryhmään!

RIINA MYYRYLÄINEN 
MONIKULTTUURISUUSPROMO

Kouluyhteistyön historiaa 
osastossamme

Juniori-nuken elvytystä on 
lapsenkin helppo harjoitella. 
Kuva: Riikka Savonen

Vesisankarit-tapahtumassa oli 
hienoa nähdä lasten intoa ja 
onnistumisia, totesivat 
Marja (edessä) ja Riikka. 
Kuva: Riikka Savonen
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Usein ensiapuryhmää kysytään kouluihin anta-

maan ensiapuopetusta. Niin kävi nytkin. Muu-

tama viikko sitten osallistuin kahteen erilaiseen 

kouluyhteistyö tapahtumaan. Molemmissa tapah-

tumissa oli tarkoitus opettaa lapsille ensi apua.

Ensimmäisenä päivänä olimme Kuopion uima-

hallin pihalla pitämässä ensiapurasteja tajutto-

muudesta ja lapsen elvytyksestä. Aivan uusi Ve-

sisankarit-tapahtuma järjestettiin Kuopiossa en-

simmäistä kertaa. Siellä oli myös paljon muita ve-

siaiheeseen liittyviä rasteja. Lapset tulivat luokit-

tain rasteille ja niin myös minunkin rastille. Aikaa 

rastilla toimimiseen oli 12 minuuttia. Se on aika 

vähän, jos miettii elvyttämisen opettamista.

Suunnittelin toimintaa niin että supistin alku-

peräisen ohjeen helposti muistettavaan versioon, 

niin että se jäisi jokaiselle mieleen ja olisi mah-

dollisuus oppia helposti. Tein sillä tavoin, että 

juniorinukke oli mahallaan alustan päällä. Läh-

din opastamaan niin kuin tajuttoman ensiavussa 

aloitetaan: ensin herätellään --> hän ei herää --> 

soitetaan apua --> käännetään hänet selälleen 

--> avataan hengitystiet ja tutkitaan hengitys --> 

hengitystä ei löytynyt, joten aloitimme elvyttä-

misen rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta. Tällä 

yksinkertaistetulla toiminnalla toivoin että lap-

sillekin jäi mieleen ero tajuttoman ja elottoman 

välillä.

Toisaalta minua harmitti se, että tiesin että al-

le murrosikäisen lapsen elvyttämisprotokollaan 

kuuluvan muutakin, mutta ajan puitteissa tiesin 

samalla sen että on täysin mahdoton ennättää 

opettaa ja harjoitella kunnolla kyseisellä proto-

kollalla rajatussa ajassa. Toisekseen asetuin las-

ten kenkiin ja mietin että todellisessa hätätilan-

teessa, jossa muutenkin on painetta, lapsen on 

mahdoton muistaa oikeita protokollia. Mm. kuin-

ka monta puhallusta ensin ja missä vaiheessa 

soitan hätäkeskukseen.

Hienoa oli nähdä kuinka aktiivisesti lapset 

osallistuivat harjoittelemaan. Ensin näytin täydel-

lisen mallisuorituksen suunnitelman mukaisesti 

ja sen jälkeen kaikki, jotka halusivat, saivat har-

joitella / kokeilla elvyttämistä. Tästä tuli monelle 

ainutlaatuinen mahdollisuus, sillä tarjosimme ma-

talan kynnyksen harjoitteluhetken jokaiselle ha-

lukkaalle. Ei haitannut yhtään jos ei osannut tai 

ei onnistunut heti tekemään oikein. Tekemisestä 

Vesisankarit osaavat auttaa ja pelastaa

jäi mieleen kokemus ja varmasti myös oppi, mikäli 

vastaan tulisi elvytystilanne. Hienoa oli huomata 

kuinka lähes täydellisiä suorituksia oli muutamil-

la. Siitä tuli valtava riemu ja ajatus olisipa ensi-

apuopettaminen aina näin antoisaa.

Tämän jälkeen seuraavana päivänä oli luvassa 

Pyörön koulun leirikouluilta. Sinnekin meidät oli 

pyydetty pitämään ensiapuharjoituksia. Mukana-

ni oli ensiapuryhmästä toveri, jonka kanssa sain 

jakaa tehtäviä.

Edellisestä päivästä väsyneenä minulla ei oi-

kein ollut suunnitelmaa illan varalle, mutta se ei 

haitannut: Punaisella Ristillä on hyvä tapahtu-

mamalli tämmöisten tilanteiden varalle. Malli on 

Osaa auttaa, osaa pelastaa -rastitaulut. Juuri en-

nen tilanteen alkamista teimme pikaisen suun-

nitelman niin että jaoimme kullekin parille yhden 

taitorastitaulun. He saivat hetken miettiä ja ju-

tella keskenään aiheesta ja sen jälkeen toverini 

kanssa kerroimme ja näytimme jokaisesta aihees-

ta pääpiirteet, jonka jälkeen jokainen harjoitteli.

Nuoret osallistuivat hyvin. Harjoitusten aiheet 

antoivat myös jonkin verran puheenaihetta, joka 

on monessa tilanteessa paras oppimisen keino. 

Nuorilta löytyi jo pohjia opituille asioille.

Kun olimme käyneet kaikki aiheet läpi, kiitim-

me siitä että saimme tulla pitämään ensiapuhar-

joitteita. Jaoimme heille jokaiselle pienen Osaa 

auttaa, osaa pelastaa -esitteen ja aivan lopuk-

si annoimme lahjoituksena ensiapulaukun. Meitä 

puolestaan kiitettiin herkullisella iltapalalla.

Kuvia tästä ei ole, mutta sitäkin parempi koke-

mus. Illasta jäi hyvä fiilis ja tämän tekstin myötä 

haluan haastaa jokaisen ensiapuryhmäläisen mu-

kaan tällaisiin ryhmäiltojen ulkopuolella oleviin 

tapahtumiin.

Itse ensiavun tai ensiavun opettamisen ei tar-

vitse olla vaikeaa. Pääasia on, että jokainen osai-

si ja uskaltaisi auttaa!

RIIKKA SAVONEN 
ENSIAPURYHMÄN JOHTAJA – ENSIAPURYHMÄ KOKOONTUU 

JOKA TORSTAI KLO 18 (EI KESÄ- JA HEINÄKUUSSA),  

riikka.savonen@sprkuopio.com

ENSIAPUPÄIVYSTYSYHDYSHENKILÖ  

MARJA IKONEN VASTAA PÄIVYSTYSPYYNTÖIHIN  

marja.ikonen@sprkuopio.com
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KEITÄN KUPILLISEN KAHVIA, viimeiste-

len voileivän ja availen tietokoneeni valmiiksi. 

Kello lähentelee kuutta marraskuisena iltana ja 

piirihallituksen kokous on alkamassa. Klikkaan 

sähköpostiini tullutta linkkiä ja edessäni avau-

tuu uusi ikkuna. Keskusteluyhteys on omalta 

puoleltani avattu. Tietokoneen kuvaruudusta 

näen jo iloisen joukon: Osa hallituslaisista on 

kokoontunut Tuusniemelle saman pöydän ää-

reen, minä osallistun kokoukseen virtuaalisesti 

omasta olohuoneestani.

Ensimmäinen kaksivuotiskauteni SPR Savo- 

Karjalan piirihallituksessa alkaa vähitellen olla 

lopuillaan. Vuodet ovat olleet haastavia mutta 

antoisia. Olen saanut tutustua hienoihin ihmi-

siin vaikeiden asioiden äärellä. Ei ole helppoa 

tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat toisten ih-

misten elämiin. Toisaalta olen päässyt osallistu-

maan avun ketjuun aivan uudelta paikalta. 

Hallitustyöskentelyssä olen vielä noviisi, 

seuranani kokouksissa istuu vanhoja konkarei-

ta, jotka pystyvät pohtimaan perusteluita pää-

töksiinsä pidemmältä aikaväliltä. Itse kuiten-

kin yhtyisin nuoren hallituskollegani toteamuk-

seen ”meidän nuorten (ehkä hän tarkoitti myös 

yleensä uusia hallituslaisia) tuovan hallitukseen 

vain uusia näkökantoja”. Me emme voi katsoa 

kuin eteenpäin. Aikani hallituksessa on opet-

tanut minulle paljon Punaisesta Rististä, mutta 

myös lisännyt yleissivistystäni. Olen esimerkiksi 

oppinut ymmärtämään, miksi kokousten kaava 

on tietynlainen.  

Voisi kuvitella, että piirihallitustyö on vain 

kokoontumista ja päätöksentekoa. Toki se on 

myös sitä, mutta se on myös ajatusten jakamis-

ta, toiminnan kehittämistä, tukea ja vastuun-

kantoa. Päätöksemme kantavat vuosia eteen-

päin, teimmepä ne sitten itse tai valtuutimme 

toiminnanjohtajan tekemään niitä. 

Toiminnan kehittämisessä olen päässyt aitio-

paikalle. Aloitin alkuvuodesta piirin terveyspal-

veluiden kehittämistyöryhmän puheenjohtajana 

Heikki Sederholmin siirtyessä piirin puheenjoh-

tajaksi. Jos voinkin sanoa olevani hallitustyös-

sä noviisi, työryhmän puheenjohtajuus se vasta 

eteeni toikin uusia asioita. Silti en ole katunut 

hetkeäkään sitä, että asiaa pohdittuani lupasin 

Heikille olla käytettävissä tehtävään. Työryh-

mässä on lisäkseni muita piirin alueen aktiivisia 

vapaaehtoisia, joita aikaisemmalla yleiskokous-

kaudella toiminut työryhmä on esittänyt piiri-

hallitukselle seuraavalle kaudelle. 

Piirihallituksen alaisena toimii erilaisia työ-

ryhmiä. Terveyspalveluiden lisäksi piirimme 

alueella toimii muun muassa sosiaalipalveluiden 

ja nuorisoasioiden kehitystyöryhmät. Jokainen 

työryhmä toimii itsenäisesti asettaen toimin-

nalleen täsmälliset tavoitteet piirihallituksen 

asettamien yleisten tavoitteiden lisäksi ja tar-

kennukseksi. On sanomattakin selvää, että ke-

hittämistyöryhmien päällimmäinen tehtävä on 

edistää toimintaa koko piirin alueella, osastois-

sa ja omalla alallaan. Otamme kantaa ajankoh-

taisiin valtakunnallisiin kysymyksiin (omassa 

kehittämistyöryhmässäni esimerkiksi ensiapu-

päivystäjien lääkekoulutukseen), osallistumme 

piirin toimintasuunnitelman tekoon, jaamme 

kokemuksia ja näkemyksiä (esimerkiksi jäse-

nemme kertoi meille terveisiä valtakunnalliselta 

terveyspistetoiminnan ohjausryhmältä), luom-

me ohjeita (esimerkiksi Ohje päivystysoikeuden 

peruuttamiseksi) ja, niin, todellakin kehitämme 

toimintaamme (esimerkiksi suurten festareiden 

päivystyspalvelun kehittäminen). 

Työ piirihallituksessa avartaa näkemystä

Laura, Helmi-Kristiina ja Heikki.
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Heikki Sederholm 
puheenjohtaja ja ensiapu opetus

Pekka Kenjakka 
varapuheenjohtaja, valmiuden 
yhteyshenkilö,  henkisen tuen 
ryhmä ja omaishoitajatoiminta

Riina Myyryläinen 
sihteeri ja monikulttuurinen  
toiminta

Minttu Aho 
kouluyhteistyön ja nuoriso-
toiminnan yhteyshenkilö

Olen aikaisemmin toiminut aktiivisesti vain 

ensiapuryhmässämme. Nyt tietotaitoani on 

aika hyödyntää myös muualla. Jotta selviytyi-

sin, asioita täytyy priorisoida. Perheeni ja luot-

tamustoimeni vievät aikaa. Jostain minun on 

kuormitustani vähennettävä ja se olkoon ensi-

apuryhmän vararyhmänjohtajuus. Siirryn vähi-

tellen ensiapuryhmään rivijäseneksi. Aika ai-

kaansa kutakin.

Mutta ennen sitä, otan vastaan uuden haas-

teen. Ystäväni lähetti minulle joululahjaksi ruot-

sinkielisen kirjan Henry Dunantista. Sivu sivulta 

tavaan kirjaa eteenpäin selaten samaan aikaan 

ruotsi–suomi-sanakirjaa. Hitaasti hyvää tulee, 

aihe on ainakin mielenkiintoinen!

LAURA TOSSAVAINEN 
SPR SAVO-KARJALAN PIIRIN HALLITUKSEN JÄSEN 

TERVEYSPALVELUJEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN 

 PUHEENJOHTAJA

SPR Kuopion osaston hallitus 
2016 ja tehtävät

Leena Holländer 
humanitaarisen oikeuden 
 yhteyshenkilö ja  
Plus-pistevapaaehtoinen

Marja Ikonen 
kotimaanavun yhteyshenkilö ja 
 ensiapupäivystykset 

Jari Jokinen 
keräysjohtaja, varainhankinnan 
yhteyshenkilö

Pirkko Karjalainen 
ehkäisevän päihdetyön yhteys-
henkilö,  terveyspisteet

Kuvassa istumassa 
vasemmalta edestä: 
Leena Holländer, 
Riina Myyryläinen, 
Heikki Sederholm 
ja Pekka Kenjakka. 
Takarivissä seisomassa 
vasemmalta Heli 
Nuutinen, Leena 
Närvänen, Pirkko 
Karjalainen, Marja 
Ikonen, Laura 
Tossavainen, Jari 
Jokinen, takana 
Minttu Aho ja Pekka 
Kemppainen.

Pekka Kemppainen

Heli Nuutinen 
jäsenmestari ja tiedottaja

Leena Närvänen 
ystävätoiminnan yhteys-
henkilö,  omaishoitajatoiminta 
ja  Pelastusopiston harjoitus-
potilaat

Laura Tossavainen 
vapaaehtoisblogin ylläpito
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Suonenjoen vastaanottokeskuksen (VOK) 
vapaaehtoisten gallup

1) Nimesi?

2) Mitä olet tehnyt Suonenjoen hätä majoitusyksikössä / vastaanottokeskuksessa? 

 Mitä se on sinulle antanut?

3) Minkä kokemuksen tai tunnelman  haluat jakaa jäsenlehden lukijoille?

4) Mistä sait tiedon tästä vapaaehtoismahdollisuudesta / mitä kautta tulit mukaan?

5) Mitä muuta haluat kertoa?

1) MERJA HEISKANEN

2) Menin mukaan melko pian yksikön toi-

minnan aloittamisen jälkeen lokakuussa. 

Olen ollut mukana ruokailuissa jakamas-

sa ruokaa ja auttamassa tarpeen mukaan. 

Piirtämässä lasten ja nuorten kanssa, ja 

ohjaamassa kielen alkeiden opettelua. Täl-

lainen arjessa kohtaaminen on antanut hy-

vän näkökulman tilanteeseen, joka alkoi 

vyöryä esiin uutisten kautta alkusyksystä. 

Kun kohtaa todellisia ihmisiä, keskustelee 

ja kuuntelee, asiat saavat ihmisen kokoisen 

mittakaavan.

3) Minulle antoisinta on ollut kohdata eri-

laisia ihmisiä, lapsia ja aikuisia. Nähdä lap-

sen kasvoille syttyvä hymy, kun ihastelen 

hänen piirtämäänsä kuvaa tai nähdä se 

into, millä halutaan oppia suomen kieltä. 

Tasa-arvo ja humaanisuus ovat tärkeitä pe-

riaatteita. Tässä vapaaehtoistoiminnassa 

nämä pienetkin arjen työt ovat osa näiden 

arvojen toteuttamista. 

4) Tiedotusvälineiden uutiset ohjasivat etsimään 

tietoa SPR:n kotisivuilta. SPR Kuopion osaston toi-

minta oli minulle ennestään tuttua. Olen Kuopioon 

paluumuuttaja vuodelta 2005 ja vuonna 2006 me-

nin mukaan Opintokummitoimintaa maahanmuut-

tajille –projektiin vapaaehtoisena kummina. Hank-

keen toteutti Kuopion kesäyliopisto. Sittemmin toi-

minta jatkui SPR Kuopion osastossa. Siitä lähtien, 

vaihtelevalla aktiivisuudella ja tavoilla kylläkin, olen 

ollut mukana.

5) Vaikka viime syksyn tapahtumat ja turva-

paikanhakijoiden tulo on tuntunut hyvin voimak-

kaalta myllerrykseltä, on hyvä muistaa että kansat 

ovat aina vaeltaneet. Eikä ole niin kovin pitkä aika 

siitä, kun oma äitini ja isovanhempani astuivat ulos 

härkävaunusta Suonenjoen asemalla. Silloinkin löy-

tyi ihmisiä ojentamaan leipäpalan ja lämpimän suo-

jan hätää kärsiville. Mutta silloinkin oli ihmisiä, jot-

ka eivät olisi antaneet omastaan. Tätä keskustelua 

ja rajan vetoa käydään nytkin. Mielestäni on tär-

keää olla ”ihminen ihmiselle” ja osoittaa empatiaa, 

 kykyä, joka on tunnusomainen juuri ihmiselle.

Merja ja Emma. Elvi ja Juha.
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1) JUHA POUKKO

2) Olen ollut avustamassa ruokailussa ja lasten lei-

kittämisessä. Olen saanut tutustua uusiin itsel-

le entuudestaan tuntemattomista maista tulleisiin 

eri-ikäisiin ihmisiin. Olen saanut huomata kuinka 

toisen ihmisen kanssa voi tehdä yhdessä vaikka 

yhteinen kieli olisikin hieman hakusessa. Vapaaeh-

toistyö on avartanut maailmankuvaani ja olen kas-

vanut ihmisenä.

3) Leikkihetki pienen somalipojan kanssa. Hän tu-

li nyhtämään minua hihasta pyytäen kaverikseen 

leikkimään. Hän oli iloinen välitön pikkumies, jonka 

hymy jäi loppuiäksi mieleen.

4) SPR Monikun kotisivuilla käytyäni otin yhteyden 

SPR Kuopion toimijoihin. ”Uskonvahvistusta” hain 

Kompassin tiloissa pidetystä Punaisen Ristin in-

fo-tilaisuudesta. 

5) Vapaaehtoistyö turvapaikanhakijoiden kanssa 

on olemista ihminen ihmiselle. Sen kummempaa 

vippaskonstia siihen ei tarvita vaan omana aitona 

itsenään mennään.

1) ELVI SAASTAMOINEN

2) Kalustimme hätämajoitustilat kuntoon tulijoil-

le, vuoteet, lapsille leluja yms. Vastaanotimme tu-

lijat ja opastimme heidät majoittumaan ja ruokai-

luun. Autoin keittiössä, ruokailussa ja lahjoitustava-

roiden lajittelussa, varsinkin lapset olivat innokkaita 

auttamaan vaikka meillä ei ollutkaan yhteistä kieltä. 

Kaiken kaikkiaan oli todella kiireistä aikaa. Minulle se 

on antanut kokemusta kohdata eri maan kansalaisia. 

Hyvän mielen, että olen pystynyt auttamaan heitä, 

tässä vaikeassa tilanteessa.

3) Olen tyytyväinen että olen pystynyt auttamaan 

vaikeassa tilanteessa olevia. Menkää rohkeasti toi-

mintaan mukaan. Yhdessä olemme vahvoja. Pienistä 

teoista kasvaa isoja tekoja.

4) Median kautta. Yhteydenotto SPR:n toimistoon, 

siitä se lähti.

5) Itse olen toiminut vapaaehtoisena Punaisen Ris-

tin eri aloilla ja jatkan edelleen. Omalla esimerkilläni 

olen saanut muitakin innostumaan SPR-toiminnasta.

1) HELENA KARHUNEN Suonenjoelta

2) Olen opettanut suomen kielen sanoja 

Papunetin kuvasanakirjan avulla kahdelle 

pienelle ryhmälle nyt kolmisen kuukautta 

parina kolmena päivänä viikoittain. Toi-

nen ryhmä on naisten ja toinen miesten, 

irakilaisia he ovat kaikki. Naisten kanssa 

meistä on tullut ystäviä, voisi kai sanoa. 

He ovat käyneet kotonani näkemässä 

suomalaisen kodin, ja heidän kanssaan 

olemme vierailleet Ruusun Galleriassa 

Kerkonkoskella pariin kertaan. Näistä vie-

railuista seurasi, että taidetyöpajoja alet-

tiin kokeilla myös VOK:ssa.

Näiden kuukausien aikana olen tutus-

tunut ihmisiin, joiden elämä on ollut hy-

vin erilaista meidän omaamme nähden. 

VOK:ssa olen kaikkiaan suuren määrän 

eksoottisia ihmisiä päässyt tapaamaan ja 

auttamaan heitä pikkuisen heidän aset-

tumisessaan suomalaiseen kulttuuriin.

3) Pidän tärkeimpänä tienä heidän ko-

toutumisessaan sitä, että he tapaa-

vat paikallisia ihmisiä ja perheitä, joiden 

kanssa tutustuvat maahamme ja elä-

mään täällä. 

Paapomisesta enkä holhoamisesta 

minä en pidä, vaan haluan kohdata ai-

na ihmisen sellaisenaan, ja auttaa häntä 

elämässään eteenpäin tavalla tai toisella.

4) Hätämajoituskeskuksen perustamises-

ta sain tiedon paikallisen median välityk-

sellä. Ilmoittaudun SPR-vapaaehtoiseksi 

netissä ja sain kutsun tulla paikalle koska 

tahansa.

5) Sitä minä suren, että Suonenjoen 

VOK:ssa ei ole mahdollista se, että tur-

vapaikanhakijat voisivat tehdä ruokansa 

itse. Odotin VOK-jatkoneuvottelujen pit-

kään kestäessä, että ruokahuoltoon tulisi 

sellainen muutos, että perheet voisivat 

itse tehdä oman ruokansa ja joukkoruo-

kailusta voitaisiin luopua.
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1) Olen EMMA, 21-vuotias VOK-vapaa-

ehtoinen Kuopiosta.

2) Aloitin vapaaehtoistyöt Suonenjoen 

hätämajoituksessa lokakuun alussa, he-

ti ensimmäisten turvapaikanhakijoiden 

tultua. Alkuun vapaaehtoistyö oli pitkäl-

ti ruuanjakamista, vaatteiden lajittelua ja 

lasten leikittämistä. Myöhemmin laajen-

sin omaa vapaaehtoistoimintaani suomen 

kielen opettamiseen. Ja pikku hiljaa ope-

tustuokioistani onkin tullut sitä pääasial-

lista repertuaaria minulle.

Vapaaehtoistyö turvapaikanhakijoiden 

kanssa on välillä haastavaa, mutta siitä 

huolimatta antoisaa. Opimme toinen toi-

siltamme: uusia reseptejä, kieltä, kulttuu-

ria ja lauluja. Jokaisella asukkaalla on oma 

tarinansa kerrottavanaan, ja tavoitteena-

ni on antaa jokaiselle siihen tarvittavat 

välineet.

3) Marraskuussa vein keskukseen 10 ki-

loa mehiläisvahalevyjä ja organisoin nai-

sille kynttilä pajan. Olin kuvitellut vieväni 

puolet levyistä kolmituntisen pajan jäl-

keen kotiin. Jo tunnin uurastuksen jälkeen 

pöydillä lepäsi kuitenkin 200 erinäköistä 

kynttilää. Pajaan osallistui liki 20 naista ja 

tyttöä, jotka poistuivat luokkahuoneesta 

iloinen hymy huulillaan. Tietääkseni kaikki 

kynttilät myytiin viikkoa myöhemmin jär-

jestetyssä joulutapahtumassa.

4) Osallistuin ”Tulijalle tukena ja ystävä-

nä”-kurssille syyskuun lopussa. Siellä sain 

kuulla mahdollisuudesta työskennellä tur-

vapaikanhakijoiden kanssa. Viikkoa myö-

hemmin olinkin jo vapaaehtoistehtävissä 

Suonenjoella.

5) Vaikka turvapaikanhakijat ovatkin jo 

asettuneet ”taloksi” on kotoutuminen 

vielä alkutekijöissään. Vapaaehtoisista 

kielenopettajista on pulaa, ja myös muut 

toimintaideat ovat tervetulleita. Tule käy-

mään tunti tai kaksi viikossa, jakamaan ja 

saamaan :) Vapaaehtoistyö on kivaa!

Loka-joulukuussa Suonenjoen 
 Vanhassa  Maamiehessä Punaisen 

 Ristin hätämajoitusyksikössä/vastaan-
ottokeskuksessa on tehty ainakin  

236 vapaa ehtoisvuoroa.

Paikka toimi aluksi hätämajoitus-
yksikkönä ja joulukuun alusta  

vastaanottokeskuksena.

Mikäli haluat vapaaehtoiseksi  
Suonenjoelle, lähetä sähköpostia 
spr.vapaaehtoiseksi@gmail.com

VOK vapaaehtoisten ryhmä kokoontuu 
noin kuukausittain tapaamaan toisiaan 

ja ideoimaan vapaaehtoistoimintaa.

Kynttiläpajan ainekset loppuivat hetkessä kesken.

Joulupiparit saivat uuden ilmeen.

Anna Wildrose-kierrätystyöpaja villitsi 
lasten luomisvimman.
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