
 

Länsi-Helsingin osasto – Kevään 2018 sähköinen uutiskirje 

 

Osaston kevätkokous torstaina 15.3.2018 

Länsi-Helsingin osaston kevätkokous järjestetään 

torstaina 15.3.2018 kello 18.00 alkaen Ilkankulmassa, Ilkantie 16 B  

(Pohjois-Haagan Leevin palvelutaloa vastapäätä). 

Kokouksessa kuulet osastomme ajankohtaisia kuulumisia ja pääset vaikuttamaan toimintaamme. Kirkon 

ulkomaanavun EAPPI-ohjelman vapaaehtoinen ihmisoikeustarkkailija Lotta Mäkelä kertoo samassa 

yhteydessä miehitetyn Palestiinan ihmisoikeustilanteesta. Tule ja tuo ystäväsikin tutustumaan 

toimintaamme! 

Tarjolla pientä purtavaa sekä kahvia ja teetä. 

TERVETULOA! 

 

 

Tule mukaan monikulttuurisuustoimintaan! 
 

Tervetuloa ideoimaan, millaista monikulttuurista toimintaa voisimme toteuttaa Länsi-Helsingin alueella. 

Kokoonnumme maanantaina 19.3. klo 18–20 Ruskeasuon seurakuntakeskuksella (Tenholantie 6).  

 

Ideoinnin ja vapaan keskustelun lisäksi luvassa on monikulttuurisuustoiminnan ajankohtaisia kuulumisia. 

Paikalle tulee SPR:n monikulttuurisen toiminnan kehittäjä Stefano Rigatelli. Lisätietoja tapahtumasta 

löytyy osastomme Rednet-sivulta: https://rednet.punainenristi.fi/node/49722 

 

Kahvi-/teetarjoilun takia toivomme ilmoittautumisia etukäteen Lea Pylkkäselle: lea.pylkkanen123@

gmail.com 

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA! 

 

https://maps.google.com/?q=Ilkantie+16+B++%0D%0A(Pohjois-Haagan&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Tenholantie+6&entry=gmail&source=g
https://punainenristi.us14.list-manage.com/track/click?u=b9c7d557bfcb17efec42026cb&id=ea9491d3b3&e=504f22611c
mailto:lea.pylkkanen123@gmail.com
mailto:lea.pylkkanen123@gmail.com


 

Ohjaajaksi LäksyHelppi-kerhoon? 
LäksyHelppi-kerhot etsivät vapaaehtoisia. Jos osaat innostaa, haluat auttaa läksyjen teossa ja tulet 

toimeen lasten ja nuorten kanssa, olet oikea henkilö toimimaan läksykerho-ohjaajana. Alueemme 

LäksyHelppi-kerhoihin tarvitaan etenkin matematiikan osaajia, mutta kaikki vapaaehtoiset ovat 

tervetulleita. Ohjaajana toimiminen on hauskaa ja palkitsevaa. Osastomme alueella toimii neljä 

läksykerhoa: 

 tiistaisin kello 12.30–14, Englantilainen koulu, Mäntytie 14, Meilahti (lapsille) 

 tiistaisin kello 16.30–18, Ilkantie 16 B, Ilkankulma, Haaga (lapsille) 

 keskiviikkoisin kello 16.30–18, Pikku-Huopalahden ala-aste (lapsille) 

 perjantaisin kello 14.30–16, Ilkantie 16 B, Ilkankulma, Haaga (aikuisopiskelijoille) 

Vapaaehtoiseksi LäksyHelppi-toimintaan voit ilmoittautua lähettämällä viestin osoitteeseen 

laksyhelppi.sprlansi@gmail.com. 

 

 

Kevään tuleva toiminta 

 Osastomme on mukana Munkkiniemen seurakunnan perinteisissä Pääsiäismyyjäisissä perjantaina 

23.3. kello 12–14 Munkkivuoren seurakuntatalolla. Luvassa on osastomme toiminnan esittelyä ja 

paikan päältä voi ostaa SPR:n tuotteita. Poikkea yksin tai ystävän kanssa! 

 

Osastomme järjestää koko perheen kevättempauksen Riistavuoren palvelukeskuksen 

ympäristössä lauantaina 5.5. kello 14–16. Ohjelmassa on luonto- ja ensiapurasteja, pelejä, makkaran 

paistoa jne. 

 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.–9.5.2018. Tänä vuonna kohderyhmänä ovat 

etenkin lapsiperheet. Lisätietoja Punaisen Ristin viikon tapahtumista seuraa myöhemmin, mutta 

ajankohta kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin. 

 

Koko perheen Pikkis juhlii -tapahtuma järjestetään 19.5. kello 13–18 Pikku-Huopalahdessa 

Viiripuiston ympäristössä. Ohjelmassa on paljon yhteistä tekemistä lapsille, nuorille ja aikuisille, 

ikäihmisiä unohtamatta. Juhlan järjestävät asukkaiden lisäksi alueen yhdistykset, yrittäjät, leikkipuistot ja 

koulut. 

 

Länsi-Helsingin osastossa on monipuoliset mahdollisuudet vapaaehtoistyöhön. Kiinnostaako sinua 

esimerkiksi ensiaputoiminta tai ystävätoiminta? Eri toimintaryhmien yhteystiedot löydät osastomme 

Rednet-sivuilta: https://rednet.punainenristi.fi/lansihelsinki -> Yhteystiedot 
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