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Töölön osasto tiedottaa 

 

 

 

Töölön osasto toivottaa kaikille ihanaa kevättä!  
 

 
Seuraa ilmoitteluamme ja kuulumisiamme Facebookissa (Punainen Risti Töölön 

osasto) ja nettisivuillamme (https://rednet.punainenristi.fi/toolo)  
 

 

 

 

     

 



Töölön osaston jäsenmäärä lähestyy  tuhatta 
 
Osastossamme oli helmikuun lopussa huikeat 991 jäsentä! Töölön osasto oli vuosina 2014-2015 
eniten uusia jäseniä saanut osasto Helsingin ja Uudenmaan piirissä. Kiitokset teille kaikille uusille ja 
vanhoille jäsenille mukanaolostanne!  
 

Tervetuloa osaston kevätkokoukseen 30.03. klo 18.00 alkaen Punaisen Ristin toimitiloissa 
Autotalossa osoitteessa Salomonkatu 17 B, 3. krs. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset 
kevätkokousasiat.  
 
 

  
 
Palkitsevinta on lasten ilo 
  

Kaarlenkadun vastaanottokeskuksen lastenryhmässä askarrellaan, pelataan sählyä ja ulkoillaan 
yhdessä. Yhteisen kielen puuttuminen ei menoa haittaa.  

Pienet ryhmäläiset ovat kaivautuneet suurten, upottavien tyynyjen väliin. Silmät tapittavat Late 
Lampaan seikkailuja valkokankaalta. Keittiöstä leijailee vieno popcornin tuoksu. Kerhossa 
vietetään tänään leffapäivää, ja mitä olisi elokuvahetki ilman pieniä herkkuja? 

Joka lauantai SPR:n vapaaehtoiset kerhonohjaajat odottelevat kerholaisia Kaarlenkadun 
vastaanottokeskuksen aulassa. Lapset ovat energiaa täynnä ja tervehtivät tuttuja ohjaajia. 
Mitähän kivaa tänään tehdään? 

Ohjaajat ovat kiitollisia Kallion seurakunnalta käyttöön saadusta kerhotilasta.  Ryhmä kokoontui 
ennen vastaanottokeskuksessa, mutta sitten tilat kävivät ahtaiksi. 

− Tila on meille juuri sopiva. Siellä on askartelutila ja pieni liikuntatila, ryhmän 
vastuuohjaaja Nanna Sofia Vänttinen kertoo.  

Usein kerhohetken aluksi askarrellaan tai tehdään jotain muuta yhteistä keskittymistä vaativaa. 
Sen jälkeen on hieman vapaamman ohjelman vuoro. Pienemmät rakentavat usein legoilla. 
Isommat lapset pelaavat pöytäjalkapallopeliä tai sählyä. Ryhmässä myös lauletaan ja leikitään. 
Sutsisatsi-laululeikki on yksi kerholaisten suosikeista. 

Ryhmän kanssa myös retkeillään. Kesäisin kerho tutustuu yhdessä lähiseudun leikkipuistoihin ja 
tapahtumiin. 



-Viime kesänä vierailimme esimerkiksi Kallio kukkii -tapahtumassa, Helsinki Design Weekin Lasten 
viikoilla ja Merimaailma SEA LIFE:ssa. Yhteiset pienet reissut ovat kaikkien mielestä sitä mieluisinta 
tekemistä. 

Ryhmän vastuuohjaaja ja muut vapaaehtoiset ideoivat ja suunnittelevat kerhokerrat aina ennalta. 
Tarkoitus on tehdä asioita, joita suomalaisten kanssa tehdään. Samalla tutustutaan maamme 
kulttuuriin. Laskiaisena esimerkiksi laskettiin pulkkamäkeä ja leivottiin laskiaispullia. 

 − Palkitsevinta tässä ja yleisesti koko vapaaehtoistoiminnassa on seurata lasten iloa ja intoa. 
Tuntuu hyvältä tarjota heille edes pientä irtiottoa rutiineihin. 

 Kerho tarjoaa vaihtelua arkeen myös lasten vanhemmille. Pulkkamäessä ja askartelupöydän 
ääressä viihtyvät aikuisetkin. 

 Yhteistä kieltä ei ryhmäläisten kanssa aina ole, mutta se ei menoa haittaa. Ryhmän toiminta 
perustuu yhteiseen turvalliseen tekemiseen, jolloin toiminta tuntuu etenevän luontaisesti.  

− Tärkeää on puhua jotain. Puhummekin suomea ja englantia. Elekieli toimii tietenkin aina. 

 Ryhmäläiset oppivat myös suomea ja englantia. Kerhon lopuksi kuullaankin monta kertaa 
lämpimät kiitokset sekä aikuisilta että lapsilta. Oli mukava tavata! Nähdään taas.  
(kirjoittanut Niina Rapo) 

 
Töölön osaston hallitus vuosille 2016-2017 esittäytyy  
 
Johanna Paajanen, puheenjohtaja  
 
Olen toiminut SPR:n Töölön osaston hallituksessa vuodesta 2010 lähtien. Olen ollut sihteeri, 
varapuheenjohtaja ja nyt toimin toista kautta puheenjohtajana. Innostukseni SPR:n toimintaan 
alkoi humanitaarisen oikeuden peruskurssilta. Myöhemmin olen kouluttautunut humanitaarisen 
oikeuden kouluttajaksi ja lisäksi myös nuorisokouluttajaksi. Arvostan valtavasti vapaaehtoistyötä, 
ja minusta on hienoa saada toimia muiden Punaisen Ristin vapaaehtoisten kanssa järjestössä, joka 
pyrkii edistämään ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta.  
Minut tavoittaa paajanen.johanna@gmail.com  
 
Susanna Rantanen, varapuheenjohtaja 
 
Ammatikseni toimin yrittäjänä asuntojen vuokraamisen ja isännöinnin parissa Töölössä. Punaisen 
Ristin toimintaan tulin mukaan ystävän innoittamana n. 10 vuotta sitten. Tuolloin toimin 
Asumisavun vapaaehtoisena ja vastuuvetäjänä. Hallituksessa aloitin 2014 keräysjohtajana, ja 
kuluvan vuoden alusta olen toiminut myös varapuheenjohtajana. Hallitustyöskentely on minulle 
luonteva tapa osallistua järjestömme toimintaan. Koen, että Punainen Pistin periaatteet, kuten 
inhimillisyys, tasapuolisuus ja yleismaailmallisuus edustavat hyvin omaa maailmankatsomustani.  
Minut tavoittaa susanna.m.rantanen@gmail.com 
 
Terveyspisteiden (Töölö, Vallila, Hermanni) hallituskummi 
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Marika Häggman, rahastonhoitaja  
 
Olen ollut järjestöaktiivi ennenkin erinäisissä järjestöissä. Etsiessäni uutta tekemistä vapaa-ajalle 
tutustuin SPR:n toimintaan. Toiminta vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja innostuin lähtemään 
mukaan. Liityin mukaan vuonna 2015 ja aloitin saman tien hallituksessa rahastonhoitajana.   
Minut tavoittaa marika.haggman@gmail.com 
 
Tiina Hyyppä  
 
Olen ollut Punaisen Ristin vapaaehtoinen kohta seitsemän vuotta. Aloitin vapaaehtoisena suomen 
kielen keskustelukerho Papupadassa. Halusin tukea Suomeen muuttaneita kielen oppimisessa. 
Olen itse asunut ulkomailla ja tykkään opiskella uusia kieliä. Muistan myös, kuinka vaikeaa on 
oppia puhumaan uutta kieltä, saati sitten keskustella sujuvasti natiivien puhujien kanssa. 
Hallituksessa olen nyt kolmatta vuotta. Hallitustyön kautta olen päässyt näkemään, miten 
monipuolista työtä SPR tekee Suomessa ja maailmalla. 
Minut tavoittaa tihyyppa@gmail.com 
 
Säilöönottoyksikön vierailujen hallituskummi 
 
Sanna Ristimäki  
 
Aloitin Punaisen Ristin vapaaehtoisena vuonna 2013, jolloin toimin Punavuoren 
vastaanottokeskuksen suomen kielen opetusryhmässä. Toimin kielikerhon vastuuvetäjänä, kunnes 
siirryin Töölön osaston hallitukseen. 
Minut tavoittaa sannaristimaki@outlook.com 
 
Monikulttuurisuustoiminnan yhteyshenkilö, Miesten ryhmien ja Pulinapajan hallituskummi 
 
Marja Kauppinen 
 
Olen ollut vapaaehtoisena Läksyhelpissä viitisen vuotta. Se on antanut eläkeläiselle mukavan 
mahdollisuuden seurata koulumaailmaa. Lisäksi olen osallistunut erilaisiin kertaluontoisiin 
tapahtumiin, kuten Nälkäpäiväkeräykseen 80-luvulta lähtien. 
 
Kansainväliseen Punaisen Ristin toimintaan on tullut tuntumaa SPR:n keskustoimistossa sekä 
delegaattina Kambodzhassa, Lähi-idässä ja Sri Lankassa. Tämä on antanut monipuolista kokemusta 
muu muassa siitä, miten Punaisen Ristin periaatteet toimivat käytännössä. 
Minut tavoittaa marja.kauppinen23@gmail.com  
 
LäksyHelpin hallituskummi  
  
Nanna Sofia Vänttinen  
 
Olen alun perin savolainen, nykyisin espoolainen yhteiskuntatieteilijä. Vapaaehtoistyö 
maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyvien tehtävien parissa on ollut luonnollinen osa 
arkeani opiskeluajoista lähtien - olen halunnut edistää tärkeäksi kokemiani asioita yhteiskunnassa. 
SPR:n vapaaehtoisena olen toiminut vuodesta 2013 lähtien, jolloin aloitin vapaaehtoistyön 
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vastaanottokeskuksissa toimivien lastenryhmien ohjaajana. Parhaillaan toimin vastuuohjaajana 
Kaarlenkadun lastenryhmässä sekä vastaanottokeskusvastaavana Töölön yhdistyksessä. 
Minut tavoittaa nannasofiavanttinen@gmail.com 
 
Vastaanottokeskusten (Metsälä, Kaarlenkatu ja Punavuori) lastenryhmien hallituskummi  
 
Riia Järvenpää  
 
Olen aika tuore SPR:läinen. Vapaaehtoistyö kiinnosti ajatuksen asteella jo jokusen vuoden, mutta 
vasta talvella 2014 sain kipinän ottaa yhteyttä SPR:ään. OIin ajatellut meneväni opettamaan 
koululaisia Läksyhelppiin, koska opettajan sijaisena olin nähnyt miten kiva ja hyödyllinen 
Läksyhelppi lapsille on. Päädyin kuitenkin Kaarlenkadulle Kieliklubiin: ja hyvä niin, koska pian alkoi 
tapahtua ja kävijämäärämme kielenopetuksessa kasvoivat kovasti. 
 
Kieliklubissa opettaminen antaa paljon ja koen sen todella hyödylliseksi tulijoiden kannalta. Kielen 
oppiminen on kotoutumisen ensi askel. Tulijat ovat innokkaita oppimaan ja välillä kysyntä on 
ylittänyt tarjonnan.  Monet viipyvät kerhossamme vain tovin, eikä opiskelu voi olla niin 
systemaattista. Opiskelua ei tarvitse aina ottaa vakavasti, kerhon pointtina voi olla myös tarjota 
vaihtelua odotteluun. 
Minut tavoittaa riia.jarvenpaa@gmail.com  
 
Papupadan ja LäksyHelpin hallituskummi  
 
Anu Liikanen  
 
Olen aikoinaan opiskelujen vuoksi pääkaupunkiseudulle kotoutunut savolainen, jolle SPR:n 
jäsenyyttä on kertynyt mittariin pari vuotta. Päivätöissä olen pankissa, jossa työskentelen 
yritysasiakkaiden parissa. 
 
Vapaaehtoistyö on aina ollut lähellä sydäntäni. Jo lukioaikoina pidin kerran viikossa kotikuntani 
kirjastossa lapsille satutuntia. Opiskeluaikoina vapaaehtoistyö jäi enemmän taka-alalle, mutta 
viime vuosina olen löytänyt sen pariin uudelleen SPR:n kautta. Minulla on 93-vuotias ystävä, jonka 
kanssa vietän aikaa. Olen myös mukana seksuaalikasvatuksessa. Viime kesä meni festareilla 
kondomeja jakaen. Lapset, nuoret ja vanhukset ovat ryhmiä, joiden parissa erityisesti viihdyn.  
 
Vapaa-aika kuluu näiden lisäksi omien ystävien ja läheisten kanssa, liikunnan parissa sekä erilaisia 
käsitöitä tehden. Tykkään myös leipoa ja laittaa ruokaa. Nämä ovat taitoja, joita haluaisin jotenkin 
myös hyödyntää vapaaehtoistoiminnassa.  
Minut tavoittaa anu.liikanen@gmail.com  
 
Lue myös Helsingin Sanomien artikkeli Anusta ja hänen ystävästään Kaarinasta 
http://www.hs.fi/kotimaa/a1455256773839?jako=94cfd7f01f73d1da2d82cacc7fbdbe8d.  
 
Senioritoiminnan, Kotipirtin & Ystävänvälityksen hallituskummi  
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Marjukka Luoma, tiedottaja 
   
Innostuin vapaaehtoistoiminnasta pari vuotta sitten. Olen työskennellyt lyhyitä ja pidempiä jaksoja 
ulkomailla ja tiedän, miltä tuntuu olla yksin maassa kaukana sukulaisista ja vanhoista ystävistä. 
Tästä syystä halusin olla mukana tukemassa maahanmuuttajia ja varsinkin turvapaikanhakijoita. 
Päädyin mukaan Punahilkkojen, Punavuoren vastaanottokeskuksessa toimivan naistenryhmän, 
toimintaan. Totesin nopeasti, että vapaaehtoistoiminta antaa huomattavasti enemmän kuin ottaa. 
Päivätyöni teen markkinoinnin parissa ja vuosi sitten aloitin myös Töölön osaston tiedottajana.  
Minut tavoittaa marjukkaluoma1@gmail.com  
 
Punahilkkojen, Culture Cafe & Betania Klubin hallituskummi 
 
Kosti Kankare, jäsenmestarimme  
 
Olen syntynyt Somerolla 1946 kuusilapsisen perheen esikoisena. Koulutukseltani olen 
kengitysseppä ja rakennusmestari. 
 
Olin 1970 Saksassa rakennusalan harjoittelijana ja siellä oivalsin, että jonain päivänä Suomikin tulee 
olemaan yhtä monikulttuurinen maa. Nyt on pikkuhiljaa alkanut näkyä merkkejä siitä, että 
Suomikin alkaa monikulttuuristua. Kävin vuonna 1993 pakolaisystäväkurssin ja sitä kautta menin 
pakolaisystävävälitykseen, jota hoidin noin kymmenen vuotta. Erilaisissa Punaisen Ristin 
monikulttuurisuushommissa olen toiminut aktiivisesti noista päivistä lähtien. Tutuiksi ovat tulleet 
Munkkivuorenkadun, Kyläsaaren, Metsälän, Punavuoren ja Kaarlenkadun vastaanottokeskukset. 
Katajanokan vankilaan perustettiin 2002 Suomen ensimmäinen säilöönottoyksikkö. Pian 
säilöönottoyksikölle rakennettiin omat tilat Metsälän vastaanottokeskuksen yläkertaan. 
 
Vuonna 2004 jäin leskeksi ja myimme Punavuoressa olleen asuntomme ja muutin tänne Kontulaan, 
jossa minulla on iso kongolaistaustainen perhe. 
 
Minut tavoittaa sähköpostilla osoitteesta kostikankare@gmail.com ja puhelimella numerosta  
050-364 89 27. Voit soittaa kaikkina vuorokaudenaikoina. 
 

Koulutukset  
 

Punainen Risti järjestää paljon koulutuksia, katso kaikki koulutukset ja tapahtumat osoitteesta  
 
https://rednet.punainenristi.fi/tapahtumakalenteri?event_subject=All&event_campaign=All 
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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 
 
Kaarlenkadun Kieliklubi Muuttolinnut 
Kieliklubi Muuttolinnut toimii Kaarlenkadun vastaanottokeskuksessa keskittyen suomen kielen 
opiskeluun.  
Kieliklubi kokoontuu maanantaisin klo 18.30 - 20.00, Teatteri Kallio, Siltasaarenkatu 28. Ryhmän 
koordinaattoreina toimivat Katri Särkkä ja Riia Järvenpää, lisätietoja: 
muuttolinnut.laksyhelppi@gmail.com.  
 
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 avustuksella. 
Ryhmän ohjaaja Antti Saarilahti, pulinapaja.ks@gmail.com 
 
Koskelan kielikerho  
Kielikerho on Koskelan vastaanottokeskuksessa toimiva suomen kielen keskusteluryhmä. Ryhmä 
kokoontuu sunnuntaisin klo 15.00-16.30.  
Lisätietoja spr.koskela@gmail.com  
 
Kieliklubi Papupata 
Papupata on kaikille suomen kielen oppimisen kanssa painiskeleville tarkoitettu keskustelukerho. 
Ryhmä kokoontuu Familia 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. Kansainvälinen klubi kokoontuu kuukauden parillisina 
maanantaina klo 18.30. Lisätietoja marjukkaluoma1@gmail.com.  
Tällä hetkellä klubi on tauolla ja klubille etsitään uutta vastuuvetäjää. 
 
Culture Cafe 
Culture Cafe on monikulttuurinen ryhmä ja se kokoontuu Betania-talolla (Perämiehenkatu 13) 
vuoro viikoin Betania klubin kanssa eli parittomien viikkojen maanantaina klo 18.00. Lisätietoja 
culturecoffee1@gmail.com 
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Punavuoren naistenryhmä Punahilkat 
Punahilkat on toimintaryhmä, joka tarjoaa Punavuoren vastaanottokeskuksessa asuville naisille 
mahdollisuuden lähteä vapaaehtoisten kanssa tutustumaan Helsinkiin tai harrastaa erilaisia 
viriketoimia. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 18, tosin retkiä saatetaan tehdä muinakin 
ajankohtina 
Lisätietoja punahilkat@gmail.com.  
 
Kaarlenkadun  ja Koskelan Miestenryhmät 
Kaarlenkadun ja Koskelan vastaanottokeskuksissa toimivat miestenryhmät pyrkivät tarjoamaan 
vaihtelua asiakkaiden arkeen tarjoamalla mielekästä tekemistä. Ryhmän tavoitteena on tutustua 
suomalaisuuteen ja Helsinkiin rennossa ilmapiirissä, usein urheiluun liittyvissä asiayhteyksissä. 
Ryhmän kielenä on englanti. 
 
Kaarlenkadun ryhmä kokoontuu joka keskiviikko ja Koskelan ryhmä joka torstai 
Lisätietoja sprmiestenryhma@gmail.com.  
 
Säilöönottoyksikön vierailut (Detention Centre Visits) 
The detention center is a closed institution, where migrant detainees may need to stay from a few 
hours to many months. During the visits we offer social support to the detainees, and organize 
workshops and short performances. Volunteering at the detention center requires special training. 
For more information, please send an e-mail to spr.dcvolunteers@gmail.com.(in English) 
 
 
NUORISOTOIMINTA 
 
Lastenryhmät vastaanottokeskuksissa 
Punavuoren, Kaarlenkadun ja Metsälän vastaanottokeskuksissa toimivat lastenryhmät keskuksien 
pienimmille ja vähän isommillekin lapsille. Ryhmissä askarrellaan, piirretään, leikitään ja ulkoillaan 
mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisten 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 
 
Läksyhelpit 
LäksyHelpit tarjoavat apua kotitehtävien kanssa pähkäileville koululaisille. Läksyjen ohella jutellaan 
läksyihin liittyvistä ja oppilaita kiinnostavista asioista. 
 
Ruoholahden LäksyHelppi kokoontuu keskiviikkoisin klo 14.15-16.45,  
Ruoholahden alakoululla, Santakatu 6. Lisätietoja: marja.kauppinen23@gmail.com 
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SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 
 
Helsingin ystävävälitys 
Helsinkiläisosastojen yhteinen ystävävälitys välittää ystäviä vanhuksille, vammaisille, 
mielenterveyskuntoutujille ja maahanmuuttajille. Erilaiset saattotehtävät kaupungilla työllistävät 
ystävävälitystä paljon. Uusia Punaisen Ristin ystäviä koulutetaan säännöllisesti ympäri vuoden. 
 
Välityksen sähköpostiosoite on helsingin.ystavavalitys@punainenristi.fi ja puhelin 09 726 80 529. 
Ystävävälitys päivystää maanantaina klo 9-12, tiistaina klo 12–15 ja keskiviikkona klo 16–19. 
 
 
Nuori nuorelle ystävävälitys 
Nunu-ystävävälitys välittää nuoria vapaaehtoisia ystäviä(18–29-vuotiaita) yksinäisille nuorille (15–
29-vuotiaille) pääkaupunkiseudulla. Itsensä yksinäiseksi kokeva 15–29-vuotias 
pääkaupunkiseudulla asuva nuori voi olla yhteydessä 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, mitataan verenpaine ja verensokeri sekä 
rasvaprosentti. Varsinaista terveydenhoitoa ei anneta, vaan asiakkaat ohjataan tarvittaessa 
terveysasemalle. Vapaaehtoisina toimivat terveydenhuollon ammattihenkilöt. Avustavissa 
tehtävissä voi toimia ilman erityispätevyyttä ystäväkurssin käytyään. 
 
Yhteyshenkilö Anja Tanskanen, anja.tanskanen@gmail.com, p. 050-3397259 
 
 
Töölön palvelupiste: Töölön palvelukeskuksessa, Töölönkatu 33,  
parillisten viikkojen torstai klo 10.00 - 11.45 
Hermannin palvelupiste: Kallio-Käpylän toimitiloissa, Hämeentie 85-89,  
joka kuun viimeinen torstai klo 12.00 - 13.00   
Vallilan toimipiste: Helsingin työttömien toimipisteessä, Nokiantie 2-4, 
parillisten viikkojen torstai joka neljäs viikko klo 13.00- 15.00 
 
 

Tervetuloa mukaan vapaaehtoiseksi toimintaamme! 
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