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Ea-teemapäivä 1.6. 

Kouluyhteistyö 

Ystävätoiminta 

Ajankohtaiset tapahtumat 

 



Pääkirjoitus: 

Nuoria toimintaan, mutta 

miten? 

Punaisella Ristillä on muiden järjestöjen 

tapaan ongelmana nuorien mukaan 

saaminen toimintaan. Aktiivien keski-

ikä nousee ja uusia toimijoita tulee 

vähemmän kuin entisiä lähtee. 

Haasteenamme onkin miten saada 

nuoret tietokoneen äärestä kentälle 

SPR:n toimintaan. 

Viestinnän puolelta ei enää riitä lehti-

ilmoitus paikallislehdessä vaan 

viestinnän pitää olla siellä missä 

nuoretkin ovat, eli sosiaalisessa 

mediassa, netissä ja oppilaitoksissa. 

Tähän osastomme onkin tarttunut hyvin 

ja tehnyt facebook sivun, nettisivut 

sekä tekee muutaman koulukeikan 

kevään 2012 aikana Nilsiän 

yhtenäiskoulun ylä-asteella. 

Nuorten tavoittamisen jälkeen on 

yritettävä herättää mielenkiintoa 

toimintaan nuorekkaalla tavalla. 

Vuoden 2012 Nuorten 

vuosikokouksessa mietimme, miten 

voisimme muuttaa Punaisen Ristin 

tyyliä nuoria kiinnostavammaksi, siellä 

tulimme siihen tulokseen, että 

mainonnassa pitäisi näyttää miten 

huippua on olla suomen Punaisen Ristin 

nuorisoaktiivi!! 

Todistimme Oulussa tämän vuoden 

alussa sen, että Punaisella Ristillä on 

kuitenkin motivoituneita 

nuorisoaktiiveja. Oulussa meitä oli yli 

150 nuorta ympäri Suomea. 

Tavoitteenamme olisikin saada monia 

nuoria toimijoita mukaan vuosien 2012-

2013 aikana. Tavoitteen 

saavuttamisessa on haastetta, mutta 

jos yhdistämme voimamme, saamme 

Nilsiän osastoon motivoituneita nuoria 

erilaisiin tehtäviin. 

Mukavan harrastuksen lisäksi nuoret 

saavat paljon koulutuksia, joista on 

varmasti hyötyä tulevaisuudessa! 

Toivonkin, että ryhdytään yhdessä 

talkoisiin nuorten mukaan saamiseksi!  

Jos sinä halut ryhtyä vetämään nuorten 

ryhmää tai reddie kids- kerhoa ota 

yhteyttä, niin sovitaan käytännön 

järjestelyistä tarkemmin! 

Tomi Malinen 

Puh. 044-217 5858 

sposti. tomi.malinen@hotmail.fi  

 

Karaoke kaikui Oulun yössä Nuorten 

vuosikokouksessa Kuva: Jani Rutanen, 

Hämeen piiri 

 

Jäsenyys on kannanotto 

Onneksi olkoon, olet yhden maamme 

suurimman ja vanhimman 

avustusjärjestön jäsen! 

Jäsenyydellä tuet Punaisen Ristin 

toimintaa Suomessa ja maailmalla, 

sekä vapaaehtoisena olet samalla osa 

paikkakuntasi avustusvalmiutta. 

 

 

 

 

 

mailto:tomi.malinen@hotmail.fi


Ystävät valtasivat vanhainkodin 

Nilsiän osaston ystävät kävivät ulkoiluttamassa Ollukan vanhainkodin vanhuksia 9.5.  

Seitsemän ystävän voimin ulkoilutettiin yhdeksän ollukan asukasta, joista kuusi oli 

pyörätuolissa ja kolme käveli omin jaloin. Yksi ystävä jäi myös pitämään seuraa 

Ollukkaan jääneille vanhuksille. 

Ollukan asukkaat olivat jo lähtövalmiudessa ulkoiluvaatteet päällä ystävien saapuessa. 

Aamupäivällä torille oli tullut kevään ensimmäiset kukat, joita Ollukan asukkaat 

pääsivät ihailemaan aurinkoisessa kevätsäässä. Sitten kiirehdittiinkin jo päiväkahville 

takaisin Ollukkaan.  

Ollukan asukkaille ja ystäville jäi hyvä maku päivästä ja ystävät tuumasivatkin, että 

voisivat ehdottomasti tulla mukaan myös uudemman kerran. Seuraavaa vanhainkodin 

valtausta onkin jo suunniteltu tehtäväksi hoitokoti Iltatuuleen. 

 

 

Kuvassa osa Ollukan valtauksessa olleista ystävistä. 

Kuva: Tuula Miettinen/SPR Nilsiä 

 

Vapepa Suurharjoitus Vieremällä 

26.5. Vieremälle kokoontui yli 50 Vapepa vapaaehtoista eri järjestöistä SAR 

etsintäharjoitukseen, jossa oli mukana mm. pelastuskoirat, palolentäjät, 

pienkonelentäjät, meripelastus, poliisi, pelastuslaitos, ensiapuryhmät jne. 

Nilsiästä meitä oli paikalla kaksi henkilöä ja kävi vielä niin hyvä tuuri, että molemmat 

päästiin sisäsiistiin johtokeskustoimintaan.  

Johtokeskuksessa kiirettä riitti aamusta harjoituksen viimeisille minuuteille asti. 

Samaan luokkahuoneeseen oli sijoitettu Vapepa yleisjohto, palolentojen seuranta, 

pelastuskoirien johto ja yhteistyöharjoituksen olennaisena osana myös poliisin 

tilannejohto. 

 kaikki kadonneetkin löydettiin harjoituksen loppuun mennessä. 

 



Ensiapuohjelman teemapäivä yläasteella 

1.6. Nilsiän yhtenäiskoulun yläasteella oli täysi kaaos päällä aamusta alkaen. Kyse ei 

onneksi ollut mistään onnettomuudesta vaan siitä, että koululla oltiin järjestämässä 

Punaisen Ristin ensiapuohjelman teemapäivää, mutta onneksi kaaos muuttui hetken 

kuluttua järjestelmälliseksi ja iloiseksi toiminnaksi. 

Nilsiän yhtenäiskoulun yli 200 oppilaalle järjestettiin yläkoulujen ensiapuohjelman 

pohjalta hieman paranneltu versio, jossa oli mukana myös paloturvallisuus ja eri 

viranomaiset Poliisin, ensihoidon ja Nilsiän palolaitoksen järjestämällä rastilla 

normaalin ensiapuohjelman rastien lisäksi. 

Mukana oli n. 20 Punaisen Ristin vapaaehtoista ympäri Savo-Karjalan piiriä sekä Piirin, 

keskustoimiston ja pluspisteen työntekijöitä sekä muita yhteistyötahoja. 

Päivän ohjelma alkoi 9:45 Yhteisellä aloituksella, jonka jälkeen oppilaat siirtyivät 

rasteille. Punaisen Ristin tärkeimmän ja näkyvimmän toimintamuodon rasti oli 

tietenkin ensiapu. Ensiapurastilla käytiin läpi tajuttoman ensiapu ja tutkiminen, 

elvytys, haavojen sitominen sekä soitto hätäkeskukseen. 

Yksi rasteista oli òNilsiän erikoinenò eli viranomaisrasti, jossa Palolaitos opetti oppilaille 

alkusammutusta(sammutuspeitteellä, palopostilla ja nestesammuttimella), näytti 

räjähdyspalon ja esitteli kalustoaan Poliisin ja ensihoidon kanssa. 

Päivä oli monien oppilaiden mielestä mukava ja opettavainen, joten järjestämme 

toimintapäivän vielä joskus uudestaankin! 

Aiheesta lisää myös syyskuun SPRAYSSA! 



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: nilsia@punainenristi.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: 

Ea-ryhmän kokoontuminen             

tied. nilsia@punainenristi.fi   

Kesällä paljon ensiapupäivystyksiä, 

jonne tarvittaisiin kortillisia ea-

päivystäjiä & terveydenhuoltoalan 

ammattilaisia. Kysy lisää: 

nilsia@punainenristi.fi tai ota yhteyttä 

Tuulaan: 0400-639 340 

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  

seuraava tiedote ilmestyy myöhemmin vuonna 

2012, Jos sinulla on juttuehdotus 

jäsentiedotteeseen, lähetä se osoitteeseen:  

nilsia@punainenristi.fi  

Tiesitkº ettªé 

Suomen Punaisen Ristin korkein 

päättävä elin on joka neljäs 

vuosi kokoontuva yleiskokous, 

jossa Punaisen Ristin 

vapaaehtoiset voivat vaikuttaa 

järjestön asioihin. 

Edellinen yleiskokous oli 2011 

Lahdessa. 
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