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Ensiaputoiminta 
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Piirin vuosikokous ja ansiomitalit 

Sunnuntaina 22.4. Huhmarissa oli täysi vilske päällä koska Savo-Karjalan piirin aktiivit 

olivat kokoontuneet piirin vuosikokoukseen päättämään tulevan vuoden asioista. 

Nilsiästä oli paikalla viisi edustajaa, joista kaksi oli virallista edustajaa ja kolme 

tarkkailijaa, joiden kanssa kerkesimme automatkalla suunnitella 1.6. järjestettävää 

ensiapupäivää ja kummiluokka asioita. 

Itse kokouksessa ei ollut kovin paljoa mitään normaalista poikkeavaa, jos 

kontiorannan vastaanottokeskuksen lakkauttamista ei oteta huomioon.  

Mutta eihän vuosikokous olisi mitään ilman aktiivisten vapaaehtoisten palkitsemista ja 

tällä kertaakin palkittavia toimijoita oli pitkä lista, yksi heistä oli Nilsiän osaston aktiivi 

Maija Brandt joka sai Punaisen Ristin pronssisen ansiomitalin pitkästä ja aktiivisesta 

Punaisen Ristin vapaaehtoisena toimimisesta. 

 

 

Kuvat: Tuula Miettinen, SPR Nilsiä 

 

 

 

 



Pohjois-Savon alueen ensiapuharjoitukset 

 

28.4. Järjestettiin Siilinjärvellä Pohjois-Savon alueen osastojen yhteiset 

ensiapuharjoitukset, jonne Nilsiän osastokin osallistui kahden ensiapupäivystäjän 

voimin. 

Päivän aikana harjoiteltiin ensiapuryhmien ensiaputaitoja, sekä nautittiin hyvästä 

seurasta, vaikka sää olikin hieman kolea, niin se ei ryhmiä lannistanut.  

Tapahtumaa oli järjestämässä 

Siilinjärven ja Kuopion osastot. 

Defibilaattorikoulutus-

ta ensiapuryhmässä 

Ensiapuryhmä rikkoi kevään 

osallistuja määrän Huhtikuussa 

pidetyssä defibilaattori 

koulutuksessa, johon osallistui 

yhdeksän Punaisen Ristin 

vapaaehtoista. 

Puoliautomaattisen ”Deffan” käytön 

osaaminen on hyödyllinen taito, 

koska neuvovia ”deffoja” on monissa 

kauppakeskuksissa, hotelleilla ja 

rinteissä. 

Laite ei iske sähköä jos sen kytkee potilaaseen väärin tai potilas ei ole eloton. 

Maaliskuusta lähtien defibilaattorin käyttöä on alettu opettaa, myös Yleisölle avoimilla 

ensiapukursseilla. 

 

Kuva: SPR kuvapankki, Antero Aaltonen 

 



Ensiapuryhmä 

Ensiapuryhmä hakee uusia 

ensiapuryhmälisiä, jotka olisivat 

innostuneita Ea-ryhmätoiminnasta ja 

ensiapupäivystyksissä päivystämisestä 

Jos kiinnostuit ota yhteyttä 

ensiapuryhmän johtajaan: Ilmari 

Vihavainen 

Puh.0400-445 256 

sposti. ilmari.vihavainen@gmail.com, 

nilsia@punainenristi.fi    

 

 

Löydä oma tapasi 

auttaa 

Punaisen Ristin Nilsiän osastossa on 

monia mahdollisuuksia auttaa ja tulla 

mukaan toimintaan.  

Osastossamme voit toimia: 

- Ensiapuryhmässä 

- Ystävänä 

- Vapepa etsijänä 

- Omaishoitajantukitoiminnassa 

- Reddie kids-

kerholaisena/ohjaajana 

- Nuorisoryhmän vetäjänä 

- Päihdetyön osaajana 

- Verenluovuttajana 

- Nälkäpäiväkerääjänä 

- Jäsenenä 

- Kuukausilahjoittajana 

Vinkki 

jäsentiedotteeseen  

Jos sinulla on kuvia tai juttuaiheita 

jäsentiedotteeseen laitettavaksi lähetä 

ne osoitteeseen: 

tomi.malinen@hotmail.fi  

 

RedNet 

RedNet eli vapaaehtoisverkko on 

Punaisen Ristin vapaaehtoisille 

suunnattu verkkosivu. 

RedNetistä vapaaehtoiset löytävät 

kaiken toimintaansa tarvitsemansa 

materiaalin ja ohjeet, joten toiminnan 

suunnittelu helpottuu sivu uudistuksen 

myötä. 

RedNetistä löydät myös Nilsiän osaston 

sivut, tapahtumat ja uutiset. 

Joten käy toki tutustumassa 

osastomme nettisivuihin osoitteessa: 

http://rednet.punainenristi.fi/node/558 

Huomioithan myös, että myös Punaisen 

Ristin viralliset nettisivut ovat 

muuttuneen osoitteeseen: 

www.punainenristi.fi  

 

 

Ystävätoiminta: 

Haluaisitko olla yksinäisen vanhuksen 

tai nuoren rinnalla ja tuoda iloa hänen 

arkeensa?  

Jos vastasit kyllä, ota yhteyttä  

ystävävälittäjään niin katsotaan milloin 

on seuraava ystävä- ja 

vapaaehtoistoiminnan kurssi, josta 

sinun on helppo aloittaa toiminta.  

Marja Horttanainen 

Puh.050-359 0657 

Sposti. marjahorttanainen@wippies.fi 
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Lähiajan tapahtumia 

osastossamme: 

14.5. Omaishoitajien kevätretki, 

muistathan ilmoittautua etukäteen 

Jaana Käsnäselle! Sposti. 

jaana.kasananen@punainenristi.fi  

Puh.0400- 955 556 

Ea-ryhmän kokoontuminen             

tied. nilsia@punainenristi.fi  

Punaisen Ristin viikko 

Osaston nettisivut osoitteessa: 

rednet.punainenristi.fi/node/558  

 

Näillä periaatteilla toimimme: 

Inhimillisyys 

Tasapuolisuus 

Puolueettomuus 

Riippumattomuus 

Vapaaehtoisuus 

Yleismaailmallisuus 

Ykseys 

Suomen Punainen Risti kuuluu 

Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun yhdistysten 

kansainväliseen liittoon. 

 

 

 

 

 

 

Osaston yhteystiedot: 

Osaston pj.: Tuula miettinen 

puh.0400- 639 340 

sposti. tuula@dnainternet.net 

Ensiapuryhmänjohtaja & VaPePa 

koordinaattori: Ilmari Vihavainen 

Puh.0400-445 256 

sposti. ilmari.vihavainen@gmail.com 

Ystävätoiminta: Marja Horttanainen 

Puh.050-359 0657 

sposti. marjahorttanainen@wippies.fi 

Reddie kids-toiminta & kouluyhteistyö 

Tomi Malinen 

Puh.044-217 5858 

sposti. tomi.malinen@hotmail.fi 

Eero Korhonen 

Puh 

sposti. eerokorhonen@hotmail.com 

Omaishoitajantukitoiminta: Jaana 

Käsnänen 

Puh. 0400-955 556 

sposti. jaana.kasnanen@punainenristi.fi 

 

Kaikki osaston vapaaehtoiset tavoitat 

myös osoitteesta: 

nilsia@punainenristi.fi  

Löydät meidät myös facebookista: 

www.facebook.com/sprnilsia  

Jäsentiedotteen toimitus & suunnittelu: Tomi 

Malinen 

seuraava tiedote ilmestyy myöhemmin vuonna 

2012, Jos sinulla on juttuehdotus 

jäsentiedotteeseen, lähetä se osoitteeseen:  

tomi.malinen@hotmail.fi 

Tiesitkö että… 

Punaisen Ristin toimintaa johtaa 

sodissa ja konflikteissa Punaisen 

Ristin kansainvälinen Komitea 

(ICRC) 

Katastrofeissa ja luonnon 

mullistuksissa toimintaa johtaa 

Punaisen Ristin & Punaisen 

Puolikuun kansainvälinen liitto 

(IFRC)  
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