
SPR Pohjois-Helsingin osasto

SPR Pohjois-Helsingin osasto

MIKÄ IHMEEN POHJOIS-HELSINGIN OSASTO?

Tarjoamme toimintaa seuraavilla posti numeroalueilla:
00370, 00390, 00410-00440, 00620–00650, 00660–00710, 00730–00770 sekä 00790.

Pitäjänmäki–Konala–Malminkartano–Kannelmäki–Maununneva–Hakuninmaa–Lassila–
Maunula–Metsälä–Oulunkylä–Patola–Pirkkola–Veräjälaakso–Veräjämäki–Pakila–
Viikki–Latokartano–Pihlajamäki–Pihlajisto–Malmi–Puistola–Siltamäki–Suutarila–
Suurmetsä–Töyrynummi–Tapanila–Jakomäki–Tatt arisuo–Tatt ariharju–
Malmin lentokentt ä–Heikinlaakso–Tapulikaupunki–
sekä osin Tapaninkylä ja Tapaninvainio.

KIITOS,
kun olet Punaisen Ristin jäsen! Samalla olet SPR:n Pohjois-Helsingin osaston jäsen. Osastomme 
toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin, mutta ihmisten lisäksi toiminta vaatii rahaa ja muita 
voimavaroja. Jäsenmaksullasi mahdollistat tämän monenlaisen paikallistoiminnan. Katso kirjeestämme, 
mitä kaikkea teemme ja TULE ROHKEASTI MUKAAN ASUITPA MISSÄ HYVÄNSÄ!

TERVETULOA OSASTON 
KEVÄTKOKOUKSEEN
ke 9.3.2016 klo 18 alkaen

JA SYYSKOKOUKSEEN
7.11.2016 klo 18 alkaen

Kaarelantie 86, kerhohuone

OSASTON KOTISIVUT: rednet.punainenristi.fi /pohjois-helsinki



AJANTASAISET TIEDOT NETISSÄ:
rednet.punainenristi.fi /pohjois-helsinki

 Punainen Risti Pohjois-Helsingin osasto
Osaston sähköposti: pohjois-helsinki@punainenristi.fi 
Osaston pj. Raija Rajala, r-l.rajala@elisanet.fi 

HYVÄN TEKEMINEN ON NYT HELPPOA! Valitse oma tapasi auttaa. Jollet vielä tiedä, 
mikä se on, oikea paikka aloittaa onUUSIEN ILTA!Uusien ilta järjestetään joka kuukauden kolmas tiistai klo 18 alkaen.Varmista paikka nettisivuiltamme: rednet.punainenristi.fi /pohjois-helsinkiUusien illassa kerromme toiminnastamme, 

kaikkiin ryhmiin mahtuu mukaan!Etsimme vapaaehtoisia myös suunnittelemaan 
ja aloittamaan uusia toimintamuotoja. Kiinnostaako sinua lähteä kehittämään vaikka alle 29-vuotiaille jäsenille suunnattua 
toimintaa tai startata ReddieKids-toimintaa?SEURAAVA UUSIEN ILTA ON TI 16.2.2016
NÄHDÄÄN SILLOIN!

ENSIAPU JA VALMIUSTOIMINTA
Osaatko auttaa hätätilanteessa? Kiinnostaako henki-
nen ensiapu? Kriiseistä ja katastrofeista selviämises-
sä olennaista on huolehtia myös ihmisen henkisestä 
toipumisesta ja tukea paluuta normaaliin elämään.

Malmin ensiapuryhmässä ylläpidetään ja harjoitel-
laan ensiaputaitoja. 

Pakilan valmiusryhmän toiminnassa painottuvat en-
siavun lisäksi henkisen ensiavun ja kotimaan avun 
teemat. 

Osastomme osallistuu yhdessä seitsemän muun 
osaston kanssa Helsingin Ensihuoltoyksikön toimin-
taan. Yksikkö antaa aineellista ja henkistä apua 
onnettomuus- ja kriisitilanteissa.

MONIKULTTUURISUUSTOIMINTA
Tervetuloa mukaan osastomme jatkuvasti kehitty-
vään monikulttuurisuustoimintaan! Suunnittelemme 
esimerkiksi ystävätoiminnan aloittamista myöntei-
sen turvapaikkapäätöksen saaneille turvapaikanha-
kijoille: vapaaehtoinen olisi apuna arjessa ja toimisi 
ystävänä.

Tällä hetkellä osastomme monikulttuurisuustoiminta 
rakentuu pitkälti suomen kielen oppimisen ja läk-
syissä auttamisen pohjalle.
Tällä hetkellä toimivat ryhmämme:
• Toimintaryhmiä Metsälän vastaanotto-
 keskuksessa
• Suomen kielen kerho & läksykerho 
 Maunulassa
• Kielikahvila Kannelmäessä

HUMANITAARISEN OIKEUDEN 
JA TOIMINNAN RYHMÄ
Ryhmässä syvennytään humanitaarisen auttamistoi-
minnan ja -valmiuden sekä organisoinnin perustei-
siin. Ryhmä on yhteinen Helsingin Väestönsuojelu-
yhdistyksen kanssa ja toimii yhteistyössä muiden 
vastaavien ryhmien kanssa. Ryhmä kokoontuu Hel-
singin väestönsuojelumuseossa.

SENIORIYSTÄVÄMME
Järjestämme ystävätoimintaa senioreille 
seuraavissa seniori- ja palvelutaloissa:
• Kannelkoti, Kotikallio, Kyläkallio, Antinkoti, 
 Kustaankartano, Pakilakoti, Siltamäki, 
 Syystie, Puistola ja Viikin Hoiva
Ystävätoiminta voi olla yhteisiä kahvihetkiä, jutuste-
lua, pieniä virkistystilaisuuksia tai ulkoilua.

OPPILAITOSYHTEISTYÖ
• Läksykerhot Siltamäessä ja Stadin 
 ammattiopistossa Malmilla
• Teemakoulutoimintaa Pihkapuiston 
 ala-asteella ja Medialukiossa
• Opiskelijatoimintaa Helsingin yliopistossa 
 ja Aalto-yliopistossa
• kouluvierailuja

JOKA PÄIVÄ ON YSTÄVÄNPÄIVÄ
Haluaisitko ystävän? Haluaisitko toimia 
vapaaehtoisena ystävänä?
Ystävätoiminta on monimuotoista. Se voi olla 
kahdenvälistä tai ryhmässä tapahtuvaa, kerta-
luontoista tai jatkuvaa. Ystävätoiminnan kurssin 
käytyäsi voit toimia vapaaehtoisena ystävänä.
Helsingin ystävävälitys yhdistää ystävää kaipaavat 
ja vapaaehtoiset ystävät. Nuoret tapaavat Nunu-
toiminnan kautta: 15–29-vuotiaalle nuorelle 
pyritään löytämään 18–29-vuotias ystävä.
Malmilla kokoontuva ystäväkerho toimii vapaa-
ehtoisystävien virkistyskerhona, jossa vaihdetaan 
kokemuksia, saadaan vertaistukea ja keskustellaan 
eri teema-alueen asioista. 
Keväällä käynnistetään ystäväkerho myös Kannel-
mäkeen.

KOULUTUKSET 
Osastomme on aktiivinen kurssien ja koulutusten 
järjestäjä. Ystävätoiminnan kurssien lisäksi järjes-
tämme mm. humanitaarisen oikeuden, henkisen 
tuen sekä tulijan tukena -kursseja. Katso kurssitie-
dot nettisivuiltamme ja ilmoittaudu mukaan!

HENGAILLAANKO?
Järjestämme hengailuiltoja yhteistyössä opiskelijoi-
den tukijärjestö Nyyti Ry:n kanssa. 
Nuoret aikuiset ovat tervetulleita viettämään aikaa 
rennossa ja ystävällisessä ilmapiirissä. Illat raken-
tuvat yleensä jonkin teeman ympärille. Esimerkiksi 
vuonna 2015 hengailimme ensiaputaitojen ja Hallo-
weenin maailmassa.
Voit osallistua ohjattuun toimintaan tai vain hengail-
la! Hengailuillat ovat maksuttomia, eikä niihin tarvit-
se ilmoittautua etukäteen.

Uusien ilta järjestetään joka kuukauden 

MYÖS
14.2.!

Tilaa tämä kirje sähköpostiin:

spr.ph.osoite@gmail.com


