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Nälkäpäivä 

Viestintä 

Kevät kuvina 

Ajankohtaiset tapahtumat 

 



Pääkirjoitus: 

Vapaaehtoiset Punaisen Ristin 

selkäranka 

 

Tuhansia ihmisiä kuollut ja 

loukkaantunut Haitissa, Siviilit 

kärsivät Afganistanissa, koululainen 

kadonnut Rovaniemellä, Perhe 

menetti asuntonsa tulipalossa, 

kouluammuskelu 7 kuoli 2 

loukkaantui… 

Yllä olevaa listaa voitaisiin jatkaa 

loputtomiin, mutta siitä tuskin olisi 

kenellekään kovinkaan suurta 

hyötyä. Luonnon ja ihmisen 

aiheuttamia katastrofeja, 

onnettomuuksia ja konflikteja 

tapahtuu valitettavan usein emmekä 

millään pysty estämään kaikkien 

niiden tapahtumista, mutta voimme 

varmistaa sen, että meillä on 

valmius toimia kun jotain sattuu ja 

voimme siten lievittää ihmisten 

kärsimystä ja tuskaa. 

Punaisen Ristin perus-ajatus on olla 

puolustamassa haavoittuvassa 

asemassa olevia ihmisiä tämän takia 

myös SPR panostaa nopeaan 

valmiuteen, jonka saavuttamiseksi 

kuukausilahjoittajat, 

kertalahjoittajat, lipaskerääjät ja 

muut SPR:n aktiivit ovat tärkeässä 

asemassa 

Yksi vuosittainen SPR:n suurin ja 

tärkein keräys on kolmipäiväinen 

nälkäpäiväkeräys, joka pyöritetään 

täysin vapaaehtoisvoimin ja sen 

ansiosta SPR pystyy pitämään yllä 

nopeaa katastrofivalmiutta ja 

reagoimaan avustuspyyntöihin 

nopeasti. 

Suomen Punainen Risti onkin yksi 

maailman luotettavimmista ja 

nopeimmista yhdistyksistä Punaisen 

Ristin ja Punaisen Puolikuun liitossa 

ja komiteassa. esimerkkinä tästä 

Haiti, jonne SPR sai 1 vrk:n kuluttua 

IFRC:n avustuspyynnöstä lähetettyä 

avustustyöntekijöitä ja 

lääkintävälineistöä. 

Vaikka mediassa näkyykin usein 

vain katastrofialueella toimivia 

delegaatteja pelastamassa 

ihmishenkiä, niin muistuttaisin, että 

heidän työnsä siellä mahdollistaa 

suomessa toimivat vapaaehtoiset! 

Tänään on hyvä päivä ilmoittautua 

lipaskerääjäksi! 

ota yhteyttä SPR Nilsiän osastoon: 

nilsia@punainenristi.fi 

Tai suoraan Tuula Miettiseen 

 

Seuraa osaston 

tapahtumia blogissa 

Nilsiän osasto on vääntänyt blogin 

bloggeriin, joten kannattaa käydä silloin 

tällöin katselemassa mitä osastossa on 

tapahtunut blogin kautta. 

Jos sinä haluat kertoa jostain 

vapaaehtoistapahtumasta SPR:ssä, niin 

lähetä se osoitteeseen 

nilsia@punainenristi.fi niin julkaisemme 

sen blogissa. (mukaan voi liittää, myös 

kuvia.) 

blogi löytyy osoitteesta: 

http://sprnilsia.blogspot.fi/ 
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KEVÄT KUVINA 

Kevääseen 2012 on mahtunut osastossamme paljon tapahtumia, joista muutamista 

kuvia alla: 

Ensiapukisat varpaisjärvellä Nilsiästä kaksi osanottajaa 

 

Ystävät valtasivat vanhainkodin Maija Brandt sai pronssisen 

ansiomitalin Piirin vuosikokouksessa 

 

 

Lukiorokissa Ea-päivystys 

 

 



 

Koulutukset & tapahtumat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkisen tuen II-Kurssi 

Henkisen tuen II-kurssi järjestetään Nilsiässä syksyllä 2012 

Kurssille ovat tervetulleita kaikki henkisen tuen I- kurssin käyneet 

Kurssin aika ilmoitetaan mahdollisimman pian… 

 

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  
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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   

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 on 

Suomen Punaisen Ristin 

suurin vuosittainen keräys. 

Operaatio Nälkäpäivä 

järjestetään 13.-15.9.2012. 

Keräys järjestetään tänä 

vuonna 32. kerran. 
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