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 Töölön osasto tiedottaa 
 

      

 

 

 

 
Osa vapaaehtoisryhmistämme toimii läpi kesä ja vapaaehtoisia  

kaivataan aina, ota siis yhteyttä ja löydä oma tapasi auttaa. 

 
Seuraa kesän aikanakin ilmoittelumme ja kuulumisiamme  

facebookissa (Punainen Risti Töölön osasto) ja nettisivuillamme 
(https://rednet.punainenristi.fi/toolo)  
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Maailma Kylässä –festivaali  

Noin 77 000 kävijää nautti värikkäästä tunnelmasta 20–vuotiaalla Maailma 

kylässä –festivaalilla.  

Maailma kylässä muistutti tänä vuonna festivaalikansaa siitä, että maailman-
parannus ei vaadi ihmetekoja. Hyvä ruoka, monipuolinen musiikkitarjonta ja 

mielenkiintoinen asiaohjelma takasivat leppoisan festivaalitunnelman. 

 

Festivaali kokosi yhteen pääjärjestäjä Kepan mukaan yli 300 jäsenjärjestöä 
esittelemään toimintaansa. Järjestöteltassa oli Helsingin ja Uudenmaan piirin 

ständillä myös Töölön osaston vapaaehtoisia mukana kertomassa monikult-
tuurisuustoiminnasta ja esittelemässä monipuolisia mahdollisuuksia osallistua 

vapaaehtoistyöhön.  
 

Punaisella Ristin Rautatientorin Mekong-lavalla oli lauantain paneelikeskuste-
lussa mukana myös Töölön osaston Janne Leskinen keskustelemassa aihees-

ta: vapaaehtoisuuden avulla hyvän tekeminen. 
 

 

Nepalin maanjäristys ja katastrofirahaston kartuttaminen  
 

Keräys Nepalin maanjäristyksen uhreille käynnistyi nopeasti heti järistyksen 
jälkeen. Rahan lahjoittaminen Punaisen Ristin katastrofirahastoon on tehok-

kain tapa saada apu perille Nepaliin. Kerätyt varat käytetään hätäapuun ja 
tarvikkeiden hankkimiseen kotinsa menettäneille.  

 

Kiitos kaikille kerääjille ja keräykseen osallistuneille! 
 

Töölön osasto huolehtii Katastrofirahaston kartuttamisesta omalla alueellaan. 
Vuoden päätapahtuma on operaatio Nälkäpäivä. Tarvittaessa järjestetään 

vuoden mittaan muitakin keräyksiä. Voit ilmoittautua ympäri vuoden kerääjä-
rekisteriin. 

 
Keräysjohtajana toimii Susanna Rantanen, susanna.m.rantanen@gmail.com 

 

mailto:susanna.m.rantanen@gmail.com


 
 

 

 

 MONTA TAPAA VÄLITTÄÄ 
 

  
 

 
Kaarlenkadun Miesten Ryhmä kesämeiningeissä  
 

Viikoittain Kaarlenkadun vastaanottokeskuksen yhteydessä toimiva SPR Töö-

lön englanninkielinen monikulttuurisuusporukka Miesten Ryhmä on karistanut 
talven pölyt hartioiltaan ja suunnannut sinne minne kesällä kuuluukin: ulos.  

 
Rennolla otteella toimiva porukkamme on pelannut petankkia ja mölkkyä 

Karhupuistossa pariin kertaan ja huomannut, että nigerialaiset, afganistani-
laiset ja irakilaiset tarjoavat hyvän vastuksen tarkkuusheittolajeissa. Pari 

viikkoa takaperin olimme grillaamassa hipsterinuorten suosimalla Teurasta-
mon alueella Sörnäisten tukkutorilla, josta löytyy julkinen grillipaikka. Kanan-

rasva tirisi ja herkut tekivät kauppansa, myös vanha 30-luvun teollisuusmil-
jöö kiehtoi vanhempia vapaaehtoismiehiämme. Anglikaanisen taustan omaa-

vat vanhemmat herrasmiesvapaaehtoisemme sanoivatkin, että: ”This place is 
amazing, I had no idea something like this exists in Helsinki.” Opimme myös, 

että arabiaksi herkullinen sanotaan: ”lezziz”.  
 

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla HJK (Helsingin Jalkapallo Klubi) tarjosi tur-

vapaikanhakijoillemme 25 lippua katsomaan veikkausliigaottelua Tampereen 
ilvestä vastaan. Lippuja oli paljon vähemmän kuin halukkaita tulijoita 200 

ihmisen vastaanottokeskuksessa olisi ollut. Tällä reissulla Sonera stadionille 
turvapaikanhakijamiehet oppivat paljon suomen kieleen kuuluvaa jalkapal-

losanastoa. 
 

Loppukesän suunnitelmiimme kuuluu muun muassa: onkimista, lisää jalka-
palloa, mahdollinen museoreissu, piknik ja totta kai muita puistoaktiviteette-

ja. Emme siis aio olla kesälläkään paitsiossa ja toimintamme jatkuu keskiviik-
koisin. Vapaaehtoisemme ovat kansainvälinen porukka ja ovat lähtöisin seu-

raavista maista: Afganistan, Espanja, USA, Iso-Britannia, Intia, Kolumbia, 
Irak, Hollanti ja Suomi. Tarvitsemme jatkuvasti uusia vapaaehtoisia mukaan 

vertaistueksi ja tarjoamaan näkymiä suomalaiseen yhteiskuntaan. Parhaiten 
meihin saa yhteyttä sähköpostitse: sprmiestenryhma@gmail.com 

 

 Miesten Ryhmä toivottaa hyvää kesää kaikille Töölön osaston jäsenille! 
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Kontit ottavat vastaan vaatteita  
 

Punaisen Ristin kierrätystavarataloissa Konteissa on pulaa vaatteista. Pää-
kaupunkiseudun Kontti sijaitsee Vantaalla osoitteessa Horsmakuja 1.  

 

Lisäksi Kontti-keräyslaatikkoon voi jättää milloin vain pienikokoisia, käsin 
kannettavissa olevia lahjoituksia. Helsingissä keräyslaatikot sijaitsevat Munk-

kivuoren ostoskeskuksessa (Raumantie 1) sekä Suomen Punaisen Ristin kes-
kustoimiston yhteydessä (Tehtaankatu 1) 

Lisätietoja osoitteesta http://kontti.punainenristi.fi/Etusivu 
 

Tulevan syksyn koulutuksia 

Haluatko toimia vapaaehtoisena maailman suurimmassa avustusjärjestössä? 

Tutustua erilaisiin ihmisiin ja tehdä jotain, joka tuo apua ja iloa sinulle ja 

muille? Tule tutustumaan toimintaamme ja kuulemaan järjestöstämme ja sen 
eri toimintamahdollisuuksista Punainen Risti tutuksi – kurssille. Kursseja jär-

jestetään useita syksyn aikana. Kurssit ovat maksuttomia.  
 

Kaikki kurssit pidetään Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piirin 
tiloissa, Salomonkatu 17 B 3.krs, Helsinki.  

 
Elokuun kurssin pidetään 12.08. klo 17.00-20.00. 
Sitovat ilmoittautumiset elokuun kurssiin 10.8. mennessä nettisivuilla olevan linkin 
kautta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255654&chk=ENSHN2T5  

Syyskuun kurssi pidetään 10.09. klo 17.00-20.00. 
Sitovat ilmoittautumiset syyskuun kurssiin  7.9 mennessä nettisivuilla olevan linkin 

kautta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255660&chk=AWF38K3G)  
Lokakuun kurssi pidetään 14.10 klo 17.00 – 20.00. 
Sitovat ilmoittautumiset lokakuun kurssiin12.10 mennessä nettisivuilla olevan linkin 
kautta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255663&chk=WJ4CNBZE 
Marraskuun kurssi pidetään 11.11 klo 17.00 – 20.00. 
Sitovat ilmoittautumiset marraskuun kurssiin 9.11 mennessä nettisivuilla olevan lin-
kin kautta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255666&chk=N7MG5HK5 
Joulukuun kurssi pidetään 9.12 klo 17.00 – 20.00. 
Sitovat ilmoittautumiset joulukuun kurssiin 7.12 mennessä nettisivuilla olevan linkin 

kautta http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255669&chk=NX5S2J73 
 

Sääntöuudistuspaja 10.9.2015 17:30 - 20:00 

Paikka: Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Salomonkatu 17 

B 3.krs, Helsinki. 
 

Piirin puheenjohtajan Hannu Harri ja järjestökouluttaja Juhani Parkkari järjes-
tävät yhdessä piiritoimiston väen kanssa osastoille tarkoitetun sääntöpajan. 

Illan aikana ideoidaan järjestön tulevaisuusnäkymiä ja pohditaan tarvetta ny-

kyisten sääntöjen muuttamiselle ja kehittämiselle 

Ilmoittaudu: ari.hakala@redcross.fi , 040 594 8141 

 

http://kontti.punainenristi.fi/konttien-yhteystiedot
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255654&chk=ENSHN2T5
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255660&chk=AWF38K3G
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255663&chk=WJ4CNBZE
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255666&chk=N7MG5HK5
http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1255669&chk=NX5S2J73
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Päihdeneuvojakurssi 14-15.11.2015 
 
Paikka: Suomen Punainen Risti Helsingin ja Uudenmaan piiri Salomonkatu 17 

B Helsinki. 
 

Päihdeneuvojakurssilta saat eväitä erilaisiin päihdekeskusteluihin erilaisten 
ihmisten kanssa. Kurssilla tutustutaan ajankohtaiseen päihdetilanteeseen 

Suomessa ja pohditaan erilaisia menetelmiä, joiden avulla voidaan toteuttaa 
vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä. Saat perustietoa päihteistä sekä näkö-

kulmia päihteiden käytöstä. Kurssi sisältää luentoja, keskusteluja sekä toi-
minnallisia harjoituksia. 

 
Kurssi sopii erityisen hyvin SPR:n vapaaehtoisille, mutta myös muille ehkäi-

sevästä päihdetyöstä kiinnostuneille. Kurssin suorittamisen jälkeen sinulla on 

mahdollisuus lähteä tekemään ehkäisevää päihdetyötä SPR:n vapaaehtoisena 
erilaisissa tilaisuuksissa. 

Kurssin ikäraja on 16 vuotta. 
 

Koulutuksen hinta on SPR:n jäsenille 10 €, muille 30 €. Hinta sis. koulutuk-
sen, materiaalit, ruokailut ja kahvit.  Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

taru.wallenius@punainenristi.fi 
 

Lisätietoja koulutuksista osoitteesta 
https://rednet.punainenristi.fi/tapahtumakalenteri?event_subject=All&event_

campaign=All 
 

 
 

Mukaan toimintaan? 
   

 

Oletko kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena 
jossakin toimintaryhmässämme? Voit olla ym-

päri vuoden yhteydessä osastomme sähköpos-
tiin toolo@punainenristi.fi ja kysyä mahdolli-

suuksia tulla mukaan toimintaamme itseäsi 

kiinnostavassa ryhmässä.  
 

Ryhmiin kaivataan aina lisää vapaaehtoisia, 
joten ota rohkeasti yhteyttä! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:taru.wallenius@punainenristi.fi
https://rednet.punainenristi.fi/tapahtumakalenteri?event_subject=All&event_campaign=All
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Nyt etsitään ohjaajia suomen kielen kesäkerhoon!  

 

Jos olet kiinnostunut tekemään vapaaehtoistyötä aikuisten maahanmuuttajien 
parissa ja pidät suomen kielestä, tällainen kerhotoiminta voi olla hyvinkin an-

toisaa. Osallistuminen ei vaadi mitään erityisosaamista eikä jatkuvaa sitou-
tumista. Tule rohkeasti mukaan milloin vain! 

Kerhon kokoontumisajat ja -paikat  
Pasilan asukastalon tiloissa osoitteessa Topparikuja 2, Helsinki 

Ajalla 2.6. – 25.6 (ei 18.6) tiistaisin ja torstaisin klo 13 – 15 
Lisätietoa: Kristian Nousiainen 044-9766955 /045-8918699 

kristiannousiainen@gmail.com 
 
 

PUNAISEN RISTIN TÖÖLÖN OSASTON TOIMINTARYHMÄT 

 
Uusia vapaaehtoisia tarvitaan aina, joten jos jokin näistä ryhmistä herättää 

kiinnostuksesi, niin ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla toolo@punainenristi.fi 

tai suoraan ryhmän omaan sähköpostiin. 
 

Lisätietoja myös nettisivuiltamme http://toolo.punainenristi.fi 
 

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA 

 

Kieliklubi Papupata 
Papupata on kaikille suomen kielen oppimisen kanssa painiskeleville tarkoi-

tettu keskustelukerho. Tavoitteena on tarjota vapaamuotoinen ja rento tilai-
suus käyttää suomen kieltä eri tavoin, erityisesti puhumalla, koska siihen ei 

kielikursseilla aina ole riittävästi mahdollisuuksia. Ryhmässä on mukana Pu-
naisen Ristin ohjaajaa, joka johdattelee keskustelua. Ryhmä kokoontuu Fami-

lia Clubilla (Yrjönkatu 29, 4. krs) Tiistaisin ja torstaisin klo 18.00 - 19.30. 
Ryhmän ohjaaja Alma Sey, papupata.kerho@gmail.com 

 

Kansainvälinen klubi Betania 
Betania-talolla os. Perämiehenkatu 13 toimii kansainvälinen klubi, joka on 

rento ja avoin monikulttuurinen kohtaamispaikka. Klubilla tutustutaan uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin, pelataan, tanssitaan ja ideoidaan yhdessä kivaa te-

kemistä. Klubi järjestää myös retkiä ja juhlia. Kansainvälinen klubi kokoontuu 
kuukauden parillisina maanantaina klo 18.30. 

Ryhmän ohjaaja Maria Vierelä, betaniaclub@gmail.com 
 

Kaarlenkadun Kieliklubi Muuttolinnut 
Kieliklubi Muuttolinnut toimii Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa keskitty-

en suomen kielen opiskeluun. Pyrkimyksenä on luoda rento ympäristö eri 
taustoista tuleville uuden kielen opiskelijoille. Ryhmän opiskelijat koostuvat 

lähinnä aikuisista vastaanottokeskuksen asukkaista. Kieliklubi kokoonuu 
maanantaisi klo 18.30 - 20.00, Kaarlenkatu 7.  

Ryhmän koordinaattoreina toimivat Satu Vaarja ja Anu Seppä, muuttolin-

nut.laksyhelppi@gmail.com.  
 

mailto:kristiannousiainen@gmail.com
mailto:betaniaclub@gmail.com
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Culture Cafe 
Culture Cafe on osaston uusin monikulttuurinen ryhmä ja se kokoontuu Beta-

nia-talolla (Perämiehenkatu 13) vuoro viikoin Betania klubin kanssa eli parit-
tomien viikkojen maanantaina klo 18.30. 

 
Ryhmän vetäjänä toimii Svetlana, culturecoffee1@gmail.com 

 
Come and meet people from different cultures in a relaxing friendly atmos-

phere in our Culture café! Share with us your multicultural experiences. Dis-
cuss different topics, cultural traditions and cultural events! Enjoy a cup of 

coffee while exchanging food recipes from different countries! Expand your 

network and join us in playing different games! 
 

Meetings are held on Mondays of odd weeks starting from 22.9 between 
18:30 and 20:30 at Betania house on Perämiehenkatu 13, central Helsinki 

(entrance in corner of Merimiehenkatu). 
More information: culturecoffee1@gmail.com 

 

Säilöönottoyksikön vierailut (Detention Centre Visits) 

Säilöönottoyksikön asukkaat ovat turvapaikanhakijoita, joiden henkilöllisyys 
tai matkareitti on epäselvä tai jotka odottavat käännytyksen toimeenpanoa. 

Vapaaehtoiset tarjoavat usein ainoan yhteyden ulkomaailmaan ja näin ollen 
vierailut ovat hyvin merkityksellisiä. 

Ryhmä kokoontuu ympäri vuoden Metsälän säilöönottoyksikössä torstaisin klo 
18 -20. Ryhmä on englanninkielinen ja uusia jäseniä otetaan vain kaksi ker-

taa vuodessa järjestettävän perehdytyskoulutuksen kautta. 

Chief coordinator Aleksi Seilonen, spr.dcvolunteers@gmail.com (in English) 
 

Punavuoren naistenryhmä Punahilkat 
Punahilkat on toimintaryhmä, joka tarjoaa Punavuoren vastaanottokeskuk-

sessa asuville naisille mahdollisuuden lähteä vapaaehtoisten kanssa tutustu-
maan uuteen kotikaupunkiinsa tai harrastaa sisätiloissa erilaisia viriketoimia. 

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18, tosin retkiä saatetaan tehdä muina-
kin ajankohtina. 

Ryhmän ohjaaja Jaana Eubanks, punahilkat@gmail.com.  
Ryhmä pyrkii kokoontumaan läpi kesän.  

 
Kaarlenkadun Miestenryhmä 

Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa miesten ryhmä pyrkii tarjoamaan 
vaihtelua asiakkaiden arkeen tarjoamalla mielekästä tekemistä. Ryhmän ta-

voitteena on tutustua suomalaisuuteen ja Helsinkiin rennossa ilmapiirissä, 

usein urheiluun liittyvissä asiayhteyksissä. Ryhmän kielenä on englanti. 
 

Alustavasti ryhmä kokoontuu joka keskiviikko.  
Ryhmän ohjaaja Janne Leskinen, sprmiestenryhma@gmail.com.  

Ryhmä pyrkii kokoontumaan läpi kesän.  
 

 

mailto:culturecoffee1@gmail.com
mailto:culturecoffee1@gmail.com
mailto:punahilkat@gmail.com
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Punavuoren Kieliklubi Pulinapaja 
Pulinapaja kokoontuu Punavuoren vastaanottokeskuksessa torstaisin klo 18-

19/19.30. Kyseessä on suomenkielinen keskustelukerho, jossa keskuksen 
asukkaat voivat harjoitella suomenkieltä vapaaehtoisten johdolla ja avustuk-

sella. 
Ryhmän ohjaaja Antti Saarilahti, pulinapaja.ks@gmail.com 

 
NUORISOTOIMINTA 

 
Lastenryhmät vastaanottokeskuksissa 

Punavuoren, Kaarlenkadun ja Metsälän vastaanottokeskuksissa toimivat las-

tenryhmät keskuksien pienimmille ja vähän isommillekin lapsille. Ryhmissä 
askarrellaan, piirretään, leikitään ja ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan va-

paaehtoisten ohjauksessa. 
 

Kaarlenkadun lastenryhmä kokoontuu on lauantai-iltapäivisin klo 13.30-
15.30. Lisätietoja: spr.lastenryhma@gmail.com 

Punavuoren lastenryhmä Punaketut kokoontuu tiistaisin klo 18.00-19.00.  
Lisätietoja: punavuoren.lastenryhmä@gmail.com 

Metsälän lastenryhmä joka tiistai klo 17.30–20.00. Lisätietoja: 
spr.metsalachildren@gmail.com 

Kaikki ryhmät kokoontuvat harvennetulla aikataululla läpi kesän.  
 

Läksyhelpit 
LäksyHelpit tarjoavat apua kotitehtävien kanssa pähkäileville koululaisille. 

Läksyjen ohella jutellaan läksyihin liittyvistä ja oppilaita kiinnostavista asiois-

ta. 
 

 
Ruoholahden LäksyHelppi kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.15-16.45,  

Ruoholahden alakoululla, Santakatu 6.  
Lisätietoja: marja.kauppinen23@gmail.com 

Punavuoren vastaanottokeskuksen LäksyHelppi kokoontuu maantaisin 
klo 18.30-19.30, Uudenmaankatu 24.  

Lisätietoja: punavuoren.helpit@gmail.com 
 

SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 
 

Helsingin ystävävälitys 
Helsinkiläisosastojen yhteinen ystävävälitys välittää ystäviä vanhuksille, 

vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja maahanmuuttajille. Erilaiset saat-

totehtävät kaupungilla työllistävät ystävävälitystä paljon. Uusia Punaisen Ris-
tin ystäviä koulutetaan säännöllisesti ympäri vuoden. 

 
Välityksen sähköpostiosoite on helsingin.ystavavalitys@punainenristi.fi ja pu-

helin 09 726 80 529. Ystävävälitys päivystää maanantaina klo 9-12, tiistaina 
klo 12–15 ja keskiviikkona klo 16–19. 

 

mailto:spr.lastenryhma@gmail.com
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Nuori nuorelle ystävävälitys 
Nunu-ystävävälitys välittää nuoria vapaaehtoisia ystäviä(18–29-vuotiaita) 

yksinäisille nuorille (15–29-vuotiaille) pääkaupunkiseudulla. Itsensä yksinäi-
seksi kokeva 15–29-vuotias pääkaupunkiseudulla asuva nuori voi olla yhtey-

dessä Nunu- ystävävälitykseen. Ystävät tulevat mukaan toimintaan käymällä 
Punaisen Ristin ystäväkurssin ja olemalla kurssin jälkeen yhteydessä Nunu-

ystävävälitykseen. 
 

Tiedustelut Nunun päivystysaikana maanantaisin klo 16–18 numeroon 040 
038 0558 tai sähköpostitse stadi-nunu@redcross.fi, skype: SPR.ystavavalitus.  

 
 

Kotipirtti 

Huopalahden kirkolla toimiva vanhusryhmä Kotipirtti kokoontuu torstaisin klo 
11-14. Ryhmä aloitetaan kevyellä jumpalla, jonka jälkeen juodaan kahvit ja 

pelataan vaikka bingoa. 
Yhteyshenkilönä toimii Kirsti Anttila, p. 040 755 2123 

 

TERVEYDEN EDISTÄMINEN 

 
Terveyspisteet 

Terveyspisteissä asiakkaille annetaan terveysneuvontaa sekä mitataan asiak-
kaan tarpeen ja toiveiden mukaan verenpaine ja verensokeri. Muitakin mitta-

uksia voidaan tehdä esim. paino, pituus, vyötärönympärys, kehon rasvapro-
sentti. Varsinaista terveydenhoitoa ei anneta, vaan asiakkaat ohjataan tarvit-

taessa esim. terveysasemalle.  
 

Terveyspisteissä toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt ja terveyspis-

teavustajat ovat Punaisen Ristin vapaaehtoisia. Terveydenhuollon ammatti-
henkilöiltä edellytetään sairaanhoitajan koulutusta. Avustajilta toivotaan ys-

täväkurssin käymistä ja mielellään kokemusta asiakastyöstä, sosiaalisuutta ja 
kykyä kohdata erilaisia ihmisiä. 

 
Lisäapua tarvitaan sekä ammattilais- että avustajatyöhön. Lisätietoja antaa 

Anja Tanskanen puh. 050 3397259/ 09 2410049 tai sähköpostitse  
anja.tanskanen@gmail.com 
 

 
Töölön terveypiste: Töölön palvelukeskuksessa, Töölönkatu 33,  

parillisten viikkojen torstai klo 10.00 - 11.45 
Hermannin terveyspiste: Kallio-Käpylän toimitiloissa, Hämeentie 85-89,  

joka kuun viimeinen torstai klo 12.00 - 13.00   
Vallilan terveyspiste: Helsingin työttömien toimipisteessä, Nokiantie 2-4, 

parillisten viikkojen torstai joka neljäs viikko klo 13.00- 15.00 

 

Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi toimintaamme! 
 

mailto:anja.tanskanen@gmail.com

