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Hei, SPR Messukylän osaston jäsen! 

 

Kiitos, että olet mukana jäsenenä maailman suurimmassa vapaaehtoisten verkostossa, 

Punaisessa Ristissä.  Jäsenyytesi on kannanotto inhimillisten arvojen puolesta. 
 

Syksyn toiminta on käynnistynyt – tässä kuulumisiamme. 
 

Lasten ja nuorten toiminta: Reddie Kids ja LäksyHelppi 
 
Alakoululaisten oma Reddie Kids -kerho tarjoaa lapsille 

leikin lomassa mielekästä ja hauskaa tekemistä, hyödyllisiä 

taitoja ja ihmisyyttä puolustavia arvoja. Kerhossa leikitään, 

askarrellaan, harjoitellaan ensiapua ja retkeillään.  

 

Kerho kokoontuu Messukylän koululla (Messukylänkatu 35) 

keskiviikkoisin klo 16.30 – 17.30. Mukaan mahtuu, 

tervetuloa! Ilmoittautumiset ja lisätietoa kerhosta www.messukyla.punainenristi.fi tai  

Iitu Laakso, p. 050 576 5644, spr.messukyla@punainenristi.fi. 
 

Kaukajärven ja Peltolammin kirjastoilla kokoontuvat alakouluikäisten suositut LäksyHelppi-

kerhot, jossa Punaisen Ristin vapaaehtoiset auttavat läksyjen teossa ja leikkivät, pelailevat ja 

juttelevat lasten kanssa. LäksyHelppi-kerhot on suunnattu erityisesti maahanmuuttaja-

taustaisille lapsille, mutta ovat avoimia kaikille.  

 
● Peltolammin kirjasto (Säästäjänkatu 16) maanantaisin klo 13 - 15 

● Kaukajärven kirjasto (Käätykatu 6) torstaisin klo 13 – 15 

 

LäksyHelppi-ohjaajaksi? 

 

LäksyHelppi-toiminta sopii hyvin opiskelijoille ja eläkeläisille, sillä kerhot kokoontuvat 

koulupäivän jälkeen, alkuiltapäivisin. Vapaaehtoisena pärjää tavallisin taidoin, ja tärkeintä on 

halu auttaa ja kannustaa. Ohjaajille ei ole erityisvaatimuksia, ainoastaan iloinen ja reipas mieli. 

Aiempi lasten kanssa toimiminen on tietysti plussaa! Ohjaajat sitoutuvat toimintaan 

lukukaudeksi kerrallaan, mutta joka viikko ei tarvitse olla käytettävissä. Kiinnostuitko?  

Kysy lisätietoja: laksyhelppi.tampere@gmail.com 

 

 

Humanitaarisen oikeuden toiminta 

 
Learning cafe -opintopiiri kutsuu noin kerran kuussa kaikki kansainvälisyydestä ja 

monikulttuurisuudesta kiinnostuneet kuuntelemaan mielenkiintoisia alustuksia ajankohtaisista 

aiheista. Iltojen teemat antavat uusia näkökulmia muun muassa pakolaiskysymyksiin, 

kansainväliseen avustustyöhön, ihmisoikeuksiin, maailman konflikteihin ja muihin 

ajankohtaisiin asioihin. Tapahtumassa on kahvitarjoilu ja ne ovat kaikille avoimia ja 

maksuttomia. Tervetuloa keskustelemaan!  

 

Learning cafe kokoontuu kerran kuussa keskiviikkoisin klo 18 – 20 osoitteessa SPR Hämeen 

piiri, Rongankatu 11, 33100 Tampere. Syksyn päivämäärät ovat 12.10., 9.11. ja 7.12. Aiheet 

päivitetään nettisivuillemme: www.messukyla.punainenristi.fi 

 



www.messukyla.punainenristi.fi 

 
Humanitaarisen oikeuden seminaari:  

Media, valta ja vastuu Tampereen päivänä 1.10. 

 

Näe maailma uudesta näkökulmasta! Kantavatko 

tiedotusvälineet vastuuta unohdetuista konflikteista? Miten 

mediajulkisuus vaikuttaa sodan oikeussääntöjen 

toteutumiseen? Onko toimittajiin yhä useammin kohdistettu 

fyysinen uhka, uhka myös luotettavalle tiedonvälitykselle? Mihin 

tietoon voi luottaa ja miten luotettava tiedonvälitys konfliktin keskeltä onnistuu? 

 

Suomen Punaisen Ristin Messukylän osaston järjestämä seminaari nostaa esiin näkökulmia, 

joista et muualta kuule. Tervetuloa keskustelemaan! Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen 

ja se järjestetään yhteistyössä Työväenopisto Sampolan kanssa. 

 

Median vallasta ja vastuusta on alustamassa tutkija Tarja Väyrynen, Tampereen yliopiston 

Tampere Peace Research Institutista, ulkomaantoimittajat Sami Sillanpää ja Leena Reikko sekä 

SPR:n oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino. Lisätietoja ja aiheet näet nettisivuiltamme: 

www.messukyla.punainenristi.fi tai puhelimitse: Jussi Laatikainen, p. 044 569 1257. 

 

Osallistumme tapahtumalla myös Punaisen Ristin Äkkilähtö-valmiusharjoitukseen, minkä 

vuoksi seminaarin osallistujien nimet rekisteröidään saapuessa ja lähtiessä.  

 

Media, valta ja vastuu -seminaari la 1.10. klo 13 – 17.30  

Sampolan auditoriossa, Sammonkatu 2. Tervetuloa! 

 

 

Lisätietoja ajankohtaisista sodan säännöistä saat humanitaarisen oikeuden peruskurssilta 

Kurssilla käsitellään muun muassa keskeisimpiä kansainvälisiä sopimuksia, siviilien suojelua, 

avustustyötä ja lasten asemaa sodissa. Seuraava peruskurssi järjestetään 19.–20.11. 

Tampereen Finlaysonilla. Hinta jäseniltä 10 €, muilta 25 €.  Ilmoittautuminen 7.11. mennessä: 

www.messukyla.punainenristi.fi 
 

 
Koulutusta jäsenille ja kutsu syyskokoukseen 
 
Punainen Risti tutuksi -koulutus jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille järjestetään 

to 3.11. klo 18–20, SPR Tampereen osaston Tampurissa Polttimonkatu 4, 3. krs. Illan aikana 

tutustutaan Punaisen Ristin ideologiaan, visioon ja tehtäviin niin kotimaassa kuin 

maailmallakin. Tilaisuus on maksuton, ei ilmoittautumista. Tervetuloa! 
 
Onko sinulla aikaa, osaamista tai ideoita, joita haluaisit päästä toteuttamaan – tule mukaan 

toimintaan! SPR Messukylän osaston sääntömääräinen syyskokous järjestetään ti 22.11. 

klo 17.30 alkaen SPR Hämeen piirin koulutustilassa, Rongankatu 11. Asialistalla ovat 

sääntömääräiset asiat. Tule tutustumaan osaston aktiiveihin ja hallitustoimintaan sekä 

jakamaan ideoitasi toiminnan kehittämiseksi! Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa! 
 

 

 

Syysterveisin Messukylän osaston hallitus:  

Eira, Pauliina, Jussi, Iitu, Ilona, Minja, Anne ja Nicole 

 
 

Osoitelähde: Suomen Punaisen Ristin jäsenrekisteri.  
Yhteystietojen muutokset osoitteessa www.punainenristi.fi/membership/edit  

 

 


