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Pääkirjoitus: 

Rinteessä ea-liivi päällä 

Talvi on taas pikkuhiljaa tekemässä tuloaan ja sitä myöten avautuvat, myös 

rinteet ympäri suomea. 

Ja tänäkin vuonna Punainen Risti tarvitsee suksilla ja laudalla sujuvasti 

liikkuvia rinnepäivystäjiä suuripaan osaan Suomen hiihtokeskuksia.  

Viime talvena, jouduin itse monta kertaa rinteessä ollessani tilanteeseen, jossa 

joku oli loukkaantunut enemmän tai vähemmän. Itsellä toiminta näissä 

tilanteissa hieman takkusi, koska rinteessä potilaan auttaminen keskellä 

vilkasta rinnettä on yllättävän vaikeaa, kun rinne on jyrkkä ja kalteva niin 

meneppä siinä sitten nopeasti omaa ja muiden turvallisuutta vaarantamatta 

auttamaan säilyttäen vielä ergonomisen työasennon. 

Tämän takia on hyvä, että rinteissä ympäri suomea pyörii punaliivisiä auttajia, 

jotka tietävät rinteitten ominaisuudet ja osaavat kääntää ne edukseen 

auttamistilanteessa ja saavat potilaan turvallisesti pois rinteestä muita 

vaarantamatta. 

Ja ehkä minutkin nähdään vielä joskus rinnepäivystyskurssilla ja rinteessä 

päivystämässä. ;) 

Tomi Malinen  

Kuva:Niklas Meltio, SPR Kuva-arkisto 

  



SPR aluetapaaminen eli kummitapaaminen 

 

Koillis-Savon alueen osastot pistivät viisaat päänsä yhteen Maaningalla 25.9. kun 

vuorossa oli aluetapaaminen, jossa piirin ”kummeina” olivat Eine Pitkänen ja Aila 

Niemi. sekä piirin hallituksen kummeina Martta Martikainen ja Pentti Juutinen. 

Osastojen suurimmaksi huoleksi tapaamisessa muodostui nuorien mukaan saaminen 

toimintaan ja niiden mukana pitäminen toiminnassa. Nuorisotoiminnan lisäksi 

huolenaiheeksi muodostui muutamine osastojen kohdalla toiminnan loppuminen ja 

vapaaehtoisten uupuminen. 

Osastoilla oli kuitenkin kiitettävästi toimintaa ja monta A2 arkkia tuli täyteen 

osastojen käynnissä olevasta toiminnasta. 

Nilsiän osaston edustajina paikalla oli Ilmari Vihavainen ja Tomi Malinen. 

 

Kouluyhteistyössä tapahtunutta: 

Teemapäivä Nilsiän yhtenäiskoululla 

Nilsiä yhtenäiskoulu pyöräytti lauantaina 22.9. Terveellisiin elämäntapoihin ja 

harrastuksiin liittyvän toimintapäivän ylä- ja ala-asteella. 

Ala-aste: 

Ala-asteella Tuula Miettinen ja Ilmari Vihavainen pitivät oppilaille lyhyen 

hengenpelastuskurssin, jossa lapset oppivat kääntämään tajuttoman kylkiasentoon ja 

hälyttämään apua.  

Oppilaat olivat tästä innoissaan ja kaikki pääsivät kokeilemaan miten kylkiasentoon 

kääntäminen onnistui. 

Yläaste: 

Yläasteella Tomi Malinen kertoi oppilaille youtube videoklippejen, jutustelun ja osaa-

auttaa tietovisan avulla miten tärkeä taito ensiaputaito on ja mistä ensiavun opiskelu 

kannattaa aloittaa. Pysäyttävien youtube videoiden jälkeen oppilaat jäivät todella 

miettimään ilmoille heittämääni lausahdusta ” Entä, jos kaverisi henki on joskus sinun 

käsissäsi, osaisitko silloin auttaa?” 

Rajallisen (10 min/luokka) ajan takia yläasteen puolella ei joudettu pureutua 

tarkemmin käytäntöön, mutta yli 20 oppilasta 100 raksitti osaa auttaa tietovisaan 

kohdan, jossa kysyttiin kiinnostusta Punaisen Ristin ensiaputoimintaan! 

 

 

 



Promo siellä Promo täällä 

Nilsiän osasto lähettää loppusyksystä 5 henkeä Promokoulutukseen Joensuuhun. 

Eli osastoomme tulee 5 kpl vapaaehtoistoiminnan vetäjää/kehittäjää, jotka 

kouluttautuvat ensivuonna, jonkun ohjelma-alueen promoksi esm. ensiapu, 

sosiaalipalvelu, nuoriso, rinne, monikulttuurisuus tai vapepa. 

Tarkemmin promoista ja muusta promoihin liittyvästä seuraavassa jäsentiedotteesa ja 

RedNetissä.

Koulutukset:

Koulutukset & tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkisen tuen II-Kurssi 

Henkisen tuen II-kurssi järjestetään Nilsiässä 30.11-1.12. 

Kurssille ovat tervetulleita kaikki henkisen tuen I- kurssin käyneet 

Kurssin aika ilmoitetaan mahdollisimman pian osoitteessa: 

http://rednet.punainenristi.fi/node/12013 

 

Kuva: SPR Kuvapankki 

Verenluovutus 

Verenluovutus järjestetään Nilsiässä seuraavan kerran 11.12.2012 

Nilsiän seurakuntatalolla klo: 14-18 

Verenluovuttajille on kahvitarjoilu. 

Tervetuloa ojentamaan kätesi! 

Lisätiedot: http://rednet.punainenristi.fi/node/11549 ja www.veripalvelu.fi  

 

http://rednet.punainenristi.fi/node/12013
http://rednet.punainenristi.fi/node/11549
http://www.veripalvelu.fi/


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 ma.1.10 

klo.18 Nilsiän tk (Syvärintie 

22/Monitoimisali 1)  tied. 

nilsia@punainenristi.fi   

Omaishoitajat jatkavat toimintaansa 

Katso lisää:  

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

7 

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. t.miettinen13@gmail.com  

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. 044-328 8583 

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  

Tiesitkö että… 

Operaatio Nälkäpäivä 

tuotti Nilsiässä 

katastrofirahastoon 

vuonna 2012 yli 3400€ 

Lämmin kiitos kaikille 

mukana olleille! 
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