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Ystävänpäivä 14.2. 

Reddie kids-kerho 

Ensiapuryhmätoiminta 

Osaston nettisivut 

  



Uusi vuosi uudet kujeet 

osastossamme tapahtuu monia uusia 

asioita vuonna 2012. Tässä listausta 

mitä osastossamme tapahtuu. 

 Aloitamme reddie kids-kerhon, joka on 

3-6 luokkalisille suunnattu kerho jonka 

kolme pääteemaa on: Punainen Risti, 

Ensiapu ja suvaitsevaisuus. Kerhon on 

tarkoitus pyöriä joka toinen viikko 

Nuorisotalon yläkerrassa olevassa 

kokoushuoneessa. Tervetuloa 

mukaan!!! 

Teemme uusia nettisivuja 

vapaaehtoisverkko RedNettiin. Sivut 

ovat jo hyvällä mallilla lisää tiedotteen 

lopussa. 

Aloitamme myös kouluyhteistyötä 

Nilsiän yhtenäiskoulun yläasteen kanssa 

sekä koulutamme uusia Promoja 

nuorisotoimintaan ja ensiapuun. 

Sekä tietenkin osastossamme jatkuvat 

myös vanhat tutut toiminnot. 

Tomi Malinen 

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   

 

 

 

 

 

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 

- Nuorisoryhmän vetäjänä 

- Verenluovuttajana 

- Nälkäpäiväkerääjänä 

- Jäsenenä 
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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  

 

Lähiajan tapahtumia 

osastossamme: 

Reddie kids-kerho 19.1. 
 ilm. 

http://rednet.punainenristi.fi/node/287
6 

 
Ea-ryhmän harjoitukset  1.2. Nilsiän 
tk:n monitoimisali 1 klo. 18:00 alkaen 

lisätietoa: 
http://rednet.punainenristi.fi/node/291

1 
 
Ystävänpäivä 14.2. 

Henkisentuen peruskurssi 10.-11.2. 
 ilm. 

http://rednet.punainenristi.fi/node/291

0 

Verenluovutus  15.2. SRK talolla klo. 

14-18:00 lisätietoa: 

http://rednet.punainenristi.fi/node/292

7 

Tule rohkeasti mukaan:) 

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 & kouluyhtistyö 

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 

 

 

 

 

 

 

seuraava tiedote ilmestyy myöhemmin vuonna 

2012, Jos sinulla on juttuehdotus 

jäsentiedotteeseen, lähetä se osoitteeseen:  

tomi.malinen@hotmail.fi 
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