
Osaston yhteystiedot: 

http://www.redcross.fi/aktiivit/osastot/helsinki-uusimaa/pohjois-helsinki 

N e t t i s i v u s t o l t a mm e  l ö y d ä t  k a i k k i  y h t e y s t i e d o t   

sekä ajankohtaiset toiminta-, tapahtuma- ja koulutustiedot! 

Sähköposti helsinki-pohjoinen@punainenristi.fi   

Puhelin 040-5904974  Puheenjohtaja  Raija Rajala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P u n a in e n  R i s t i  l ö y t y y  my ös  s e u r a av i s t a :  

    

 

 

 

 

 

Pohjois-Helsingin osaston  

2012 kevään jäsenkirje 

Nuorison teemavuosi 2012 

Vapaaehtoistyö on hauskaa ja hyödyllistä! 

Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleva ihminen 

edistää myös omaa hyvinvointiaan.  

Toiminta palkitsee ja luo varmuutta omaan elämään, 

synnyttää uusia ystävyyssuhteita ja ryhmätoimintaa.  

Samalla vapaaehtoiset auttavat tarpeessa olevaa  

ja edistävät toisten hyvinvointia. 

Tule  mukaan  toimintaan ! 

Vuositapahtumat, joissa olemme mukana: 

Ystävänpäivä helmikuussa 

Leijonien kevättapahtumat 

Punaisen Ristin viikko toukokuussa 

Kaupunginosayhdistysten tapahtumat 

Punaisen ristin ajankohtaistapahtumat 

Operaatio Nälkäpäivä syyskuussa 

Hyvä joulumieli -keräys joulukuussa 

Lisäksi myötävaikutamme  

kulloinkin ajankohtaisissa avustusoperaatioissa ja 

katastrofikeräyksissä sekä ympärivuotisesti 

rasisminvastaisessa toiminnassa. 

Osallistu  sinäkin ! Ilmoittaudu kerääjäksi ! 
Kilauta kaverille: Oili Hevonoja-

Nilsson  050-3544594 tai Raija 

Rajala  040-5904974 
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KEVÄÄN KOKOONTUMISET 

Ystävänpäiväjuhla 14.2.klo 15-19 

Oulunkylän seurahuoneella. 

Kevätkokous 14.3.2012  klo 18:00 

Kaarelantie 86 kerhohuoneella.  

Kaikki  tervetuloa ! 

SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 

 Maunulan seniorikerho torstaisin  

klo 14-16 Töyrytie 4 kerhohuoneella  

 Malmin ystäväkerho kuukauden 

ensimmäinen keskiviikko klo 18-20 

Malmin toimintakeskuksessa 

 Kotikallion  vanhusten 

virkistystoiminta Pitäjänmäellä 

erikseen sovittuina aikoina. 

 Kannelkodin, Antinkodin ja 

Kustaankartanon vanhusten 

virkistystoiminnan tukeminen ja  

tilaisuuksien järjestäminen. 

Ystävätoiminta 

 Helsingin ystävävälitys  toimii 

Kampissa Salomonkatu 17 B, 

11.kerros.  Puh 09-72680529  

ma klo 9-12, ti 12-15 ja ke 16-19 

 NuNu, nuorten ystävänvälitys  

Puh 0400-380558, ma klo 16-20. 

Auttaminen  antaa  iloa ! 

KERHOTOIMINTAA 

Maahanmuuttajakerhot  

maanantaisin klo 17:30-19.00 

Maunulan Saunabaarissa. Aikuisille 

suomen kerho, koululaisille läksykerho 

ja sitä nuoremmille lastenkerho. 

Läksykerhoja 

- keskiviikkoisin klo 16:30-18.00 

Maunulan Saunabaarissa 

- maanantaisin klo 13-14 Pihkapuiston 

alakoululla Malminkartanossa 

- kouluapu Pukinmäen peruskoulussa 

maanantaisin 

 

Kansainvälinen Klubi parittomien  

viikkojen tiistaisin klo 18.00 Malmin 

toimintakeskuksessa. 

Kielikahvila rentoon suomen kielen 

harjoitteluun keskiviikkoisin klo 14-

15.30  Kannelmäen kirjastossa. 

VALMIUSTOIMINTA 

Ensihuolto Olemme mukana SPR:n Helsingin Ensihuolto-

yksikön hälytysryhmässä, joka antaa henkistä ja 

aineellista apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa koko 

pääkaupunkiseudulla. Yksikkö on mukana 

Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli Helsingin 

StadiVaPePassa. Lisätiedot:  http://vapepa.fi/ 

Ensiapuryhmä Malmin toimintakeskuksessa parillisten 

viikkojen torstaisin klo 17:30. 

Aineellinen avustustoiminta syrjäytyneiden ja hädässä 

olevien auttamiseksi kotimaan  katastrofirahaston turvin . 

 

KERÄYKSET 

Jokavuotinen Nälkäpäivä on tänä vuonna 13. – 15.9. 

Keräyspaikkamme ovat mm. Prismat Kannelmäessä ja 

Viikissä, Malmin torin ympäristö ja ostoskeskus, K-

supermarkettien edustat.  

Tule mukaan kerääjäksi vaikkapa vain tunniksi. Apua 

tarvitaan sekä kotimaassa että maailmalla.  Kysy lisää: 

Raija Rajala, r-l.rajala@elisanet.fi  

Apua  ja  tukea ! 

KOULUYHTEISTYÖ JA NUORISOTOIMINTA  

Kouluvierailuilla käsittelemme suvaitsevaisuutta, 

turvallisuutta ja harjoittelemme ensiapuvalmiuksia. 

Reddie Kids -kerhossa varhaisnuoret (7–12-vuotiaat) 

tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja 

toimintaan. Ohjaajia tarvitaan, kiinnostuitko? 

YöKahvila 13-17-vuotiaille järjestetään joka toinen 

lauantai klo 18-22.45 Kanneltalolla yhdessä muiden 

tahojen kanssa.   

Tekijöitä tarvitaan ! Ilmoittaudu 

kiinnostuksen mukaan 

KTS. LISÄ- JA YHTEYSTIEDOT KAIKISTA TOIMINTAMUODOISTAMME NETTISIVUILTAMME! 

KURSSEJA 

Ystäväkurssi  10.2, 11.2 ja 17.2 

Malmin toimintakeskuksessa 

Ajantasaiset tiedot kursseista ja 

ilmoittautumisohjeet nettisivuilta 

http://vapepa.fi/
mailto:r-l.rajala@elisanet.fi

