
 

    Nilsiän osasto 
 

 kuva: Kimmo Brand/SPR kuva-arkisto 

 

 

Nilsiän osasto tiedottaa 2/2012 

Punaisen Ristin viikko 

Nuorten vuosikokous 2012 

Ensiapuryhmätoiminta 

Osaston viestintä 

 

  



Osaston viestintä 

Osastomme viestintää on parannettu 

vuosina 2011-2012  monelta kantilta. 

Viestinnän uusinta alkoi nettisivujen 

teolla, jotka ovat Punaisen Ristin uusilla 

vapaaehtoisten sivulla RedNetissä. 

Nettisivujen lisäksi osastollamme on 

uusi yhtenäinen sähköpostiosoite, joka 

helpottaa ja tuo luotettavuutta 

viestintään (nilsia@punainenristi.fi) 

Teimme osastollemme myös facebook 

sivun, jonka löydät osoitteesta 

www.facebook.com/sprnilsia 

Päivitämme facebook sivullemme kaikki 

osaston ajankohtaiset uutiset ja 

tapahtumat. 

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. nilsia@punainenristi.fi    

Punaisen Ristin viikko 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 7.-

13.5. Punaisen Ristin perustajan Henry 

Dunantin syntymäpäivän ympärillä. 

Tänä vuonna yritämme saada Punaisen 

Ristin viikolla uusia vapaaehtoisia, 

ensiapuryhmätoimintaan. Tämä näkyy 

myös siinä, että keskustoimisto on 

tuottanut osaa auttaa kilpailun 

tukemaan ensiapuryhmäläisten 

hankinnassa. 

Nilsiässä Punaisen Ristin viikko näkyy 

mm. osaa auttaa kilpailuna ja 

vapaaehtoisrekrytoinnilla S-marketin 

pihassa, jonain päivänä. 

Nuorten vuosikokous 

2012 

Vuonna 2012 Vietetään Punaisessa 

Ristissä Nuortenvuotta, jonka kunniaksi 

Oulussa järjestetty Nuorten 

vuosikokous keräsi huikeat yli 150 

Punaisen Ristin nuorisojäsentä/aktiivia. 

Savo-karjalan piiristä osallistujia oli 

kymmenen, josta viisi oli virallisia 

edustajia. 

Perjantaista - sunnuntaihin kestäneessä 

Nuorten vuosikokouksessa Tunnelma oli 

katossa alusta loppuun. Viikonloppu 

alkoi perjantain n.5 tunnin autossa 

istumisella, jonka jälkeen pääsimme 

majoittautumaan nallikariin ja 

aloittamaan kokouksen 

Lauantaipäivän ahersimme aamusta 

iltaan kokouksen ja erilaisten 

työpajojen merkeissä, mutta illalla 

saimme ottaa rennommin. 

Kokouksen kruunasi Lauantai-illan 

iltaohjelma, jossa meille esiintyi Huikea 

Trio ElboeJoe, jonka keikalla ei jalkoja 

säästelty, vaan vedettiin täysillä. 

Keikan jälkeen halukkaat saivat jatkaa 

illanviettoa ”bilemökissä”, jossa oli 

mahdollista laulaa karaokea ja viettää 

aikaa uusien kavereiden kanssa.  

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 
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Löydä oma tapasi 

auttaa 

Punaisen Ristin Nilsiän osastossa on 

monia mahdollisuuksia auttaa ja tulla 

mukaan toimintaan.                       

tied. nilsia@punainenristi.fi 

Osastossamme voit toimia: 

- Ensiapuryhmässä 

- Ystävänä 

- Vapepa etsijänä 

- Omaishoitajantukitoiminnassa 

- Reddie kids-

kerholaisena/ohjaajana 

- Nuorisoryhmän vetäjänä 

- Verenluovuttajana 

- Terveystyhmän vetäjänä 

- Promona 

- kerääjänä/narikoissa 

- Jäsenenä 

Lähiajan tapahtumia 

osastossamme: 

Ea-ryhmän harjoitukset  18.4. Nilsiän 

tk:n monitoimisali 1 klo. 18:00 alkaen 
lisätietoa: 

http://rednet.punainenristi.fi/node/622
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Punaisen Ristin viikko 
 
Omaishoitajien kokoontuminen 16.4. 

lisätietoa: 
http://rednet.punainenristi.fi/node/299

7 
Tule rohkeasti mukaan 

toimintoihimme:) 

 

 

 

 

 

 

 

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 

sposti. eerokorhonen@hotmail.com 

Omaishoitajantukitoiminta: Jaana 

Käsnänen 

Puh. 0400-955 556 

sposti. jaana.kasnanen@punainenristi.fi 

 

Kaikissa toimintaamme liittyvissä 

kysymyksissä voitte lähettää 

sähköpostia osastomme yhteiseen 

osoitteeseen: nilsia@punainenristi.fi 

Jäsenhinnat:                            

Nuorisojäsen alle 29v. 10€/vuosi 

Aikuisjäsen yli 29v. 20€/vuosi     

Ainaisjäsen 300€ 

seuraava tiedote ilmestyy myöhemmin vuonna 

2012, Jos sinulla on juttuehdotus 

jäsentiedotteeseen, lähetä se osoitteeseen:  

tomi.malinen@hotmail.fi 

Tiesitko että… 

Punaisen Ristin valtakunnalliset nettisivut 

ovat muuttaneet osoitteesta 

www.redcross.fi osoitteeseen 

www.punainenristi.fi 

Sekä vapaaehtoisille on tullut uudet sivut 

RedNettiin:  rednet.punainenristi.fi  
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