
Osaston yhteystiedot: 
http://rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki 
Osaston kotisivuilta löydät kaikki yhteystiedot sekä ajankohtaiset 
toiminta-, tapahtuma- ja kurssitiedot! 
Sähköposti helsinki-pohjoinen@punainenristi.fi
Puhelin 040-5904974 Puheenjohtaja Raija Rajala
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P un a inen  R i s t i  l ö y t yy  my ös  se ur a av i s t a :

    

Olemme mukana mm: 
Ystävänpäivä helmikuussa 
Leijonien kevättapahtumat 

Punaisen Ristin viikko 6. -11.5.2013
Kaupunginosayhdistysten tapahtumat
Punaisen ristin ajankohtaistapahtumat

Operaatio Nälkäpäivä syyskuussa
Hyvä joulumieli -keräys joulukuussa

Lisäksi myötävaikutamme  
kulloinkin ajankohtaisissa avustusoperaatioissa ja 

katastrofikeräyksissä sekä ympärivuotisesti 
rasisminvastaisessa toiminnassa.

Punaisen Ristin Kontti 
avattu Vantaan Tikkurilassa, osoitteessa Horsmakuja 1,  

01300 Vantaa. Tule tekemään löytöjä.
Aukioloajat ma-pe klo 9-19 ja la klo 9

 

 

Osaston kotisivuilta löydät kaikki yhteystiedot sekä ajankohtaiset 

pohjoinen@punainenristi.fi   
Raija Rajala 

se ur a av i s t a :  

Pohjois-Helsingin osaston 
kevään 2013

Seniorien teemavuosi 2013
Sydäntalvi – tapahtuma
sekä Kotikallion palvelukeskuksessa Pitäjänmäellä

Osaston 60 – vuotisjuhlaa
seurahuoneella sunnuntaina 
osoitteessa Larin Kyöstin tie 7
mennessä Raija Rajalalle (r-l.rajala@elisanet.fi
4974) tai Juhani Parkkarille (juhaniparkkari@gmail.com
050 583 5554). 

Perinteinen Nälkäpäivä on 
kerääjäksi vaikkapa vain tunniksi, sinua tarvitaan!
Ota meihin yhteyttä:  
keräysjohtaja Juhani Parkkari
050 583 5554     
koordinaattori Oili Hevonoja-
hevonojanilsson@gmail.com 

Vapaaehtoistyö on hauskaa ja hyödyllistä!

Tule  mukaan

11.5.2013 
aupunginosayhdistysten tapahtumat 

ajankohtaistapahtumat 
Operaatio Nälkäpäivä syyskuussa 

keräys joulukuussa 
 

kulloinkin ajankohtaisissa avustusoperaatioissa ja 
sekä ympärivuotisesti 

.  

Vantaan Tikkurilassa, osoitteessa Horsmakuja 1,  
Tule tekemään löytöjä. 

19 ja la klo 9-15 

 

 

 

Helsingin osaston  
2013 jäsenkirje 

 
Seniorien teemavuosi 2013! 

tapahtuma 16.2.2013 Malmilla 
Kotikallion palvelukeskuksessa Pitäjänmäellä. 

vuotisjuhlaa vietetään Oulunkylän 
 17.3.2013 klo 14 alkaen 

Larin Kyöstin tie 7. Ilmoittautumiset 10.3 
l.rajala@elisanet.fi, 040 590 
juhaniparkkari@gmail.com, 

Nälkäpäivä on 12. – 14.9.2013. Tule 
vain tunniksi, sinua tarvitaan! 

keräysjohtaja Juhani Parkkari, juhaniparkkari@gmail.com, 

-Nilsson, 050 354 4594, 
   

styö on hauskaa ja hyödyllistä! 

mukaan  toimintaan ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kokouskutsu:  
SPR:n Pohjois-Helsingin osaston 
kevätkokous pidetään ke 13.3.2013 klo 18 
alkaen Kerhohuoneessa osoitteessa 
Kaarelantie 86.  Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset kevätkokousasiat (mm. 
vastuuvapauden myöntäminen hallituksen 
jäsenille ja muille tilivelvollisille). Ennen 
kokousta on kahvitarjoilu sekä annetaan 
katsaus ajankohtaisista Punaisen Ristin 
asioista. Tervetuloa!  
Osaston hallitus. 

SOSIAALIPALVELUTOIMINTA 
� Malmin ystäväkerho kuukauden 

ensimmäinen keskiviikko klo 18-20 
Malmin toimintakeskuksessa. 
� Kotikallion vanhusten 

virkistystoiminta Pitäjänmäellä. 
� Kannelkodin, Antinkodin ja 

Kustaankartanon vanhusten 
virkistystoiminnan tukeminen ja 
tilaisuuksien järjestäminen. 

Ystävätoiminta 
� Helsingin ystävävälitys toimii 

Kampissa Salomonkatu 17 B, 
4.kerros.  Puh 09-72680529  ja 
040-775 5350, ma klo 9-12, ti 12-
15 ja ke 17-19. 
� NuNu, nuorten ystävänvälitys toimii 

samassa paikassa, Puh 0400-
380558, ma klo 17-19. 

Auttaminen  antaa  iloa ! 

KERHOTOIMINTAA 
Perhekerho maahanmuuttajille  
maanantaisin klo 17:30-19.00 Maunulan 
Saunabaarissa. Aikuisille suomenkielen 
kerho, koululaisille läksykerho ja sitä 
nuoremmille lastenkerho. 
Läksykerhoja 
- keskiviikkoisin klo 17:30-19.00 
Maunulan Saunabaarissa 
- kouluapu Pukinmäen peruskoulussa 
maanantaisin 
- Malmilla HeSoTen läksykerho, erikseen 
sovittuina aikoina 
- Malminkartanossa ala-asteen kerho 
kerran viikossa 
 
Kielikahvila rentoon suomen kielen 
harjoitteluun keskiviikkoisin klo 14-
15.30  Kannelmäen kirjastossa. 

VALMIUSTOIMINTA 
Ensihuolto Olemme mukana SPR:n Helsingin Ensihuolto-
yksikön hälytysryhmässä, joka antaa henkistä ja 

Apua  ja  tukea ! 

KOULUYHTEISTYÖ JA NUORISOTOIMINTA  
Kouluvierailuilla käsittelemme suvaitsevaisuutta, 
turvallisuutta ja harjoittelemme ensiapuvalmiuksia. 
Reddie Kids -kerhossa varhaisnuoret (7–12-vuotiaat) 
tutustuvat leikin lomassa Punaisen Ristin arvoihin ja 
toimintaan. Ohjaajia tarvitaan, kiinnostuitko? 
Lisätietoja Niina Ahoselta, ns.ahonen@gmail.com 
YöKahvila 13-17-vuotiaille järjestetään joka toinen 
lauantai klo 18-22.45 Kanneltalolla yhdessä muiden 
tahojen kanssa.   

http://rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki 

KURSSEJA:   
 
Keväällä 2013 järjestämme muun 
muassa 

� Humanitaarisen oikeuden 
peruskursseja maalis- ja huhtikuussa 
sekä jatko- ja täydennyskurssi 
toukokuussa 

� Vapaaehtois- ja ystävätoiminnan 
peruskurssit  

� Tulijan tukena – kurssi helmikuussa 
sekä huhtikuussa 

 
Järjestämme myös pelastuspalvelun, 
ensihuollon ja henkisen tuen peruskursseja. 
Lisätietoa osaston kotisivuilta, kouluttajilta 
ja puheenjohtajalta! 

VALMIUSTOIMINTA 
Ensihuolto Olemme mukana SPR:n Helsingin Ensihuolto-
yksikön hälytysryhmässä, joka antaa henkistä ja 
aineellista apua onnettomuus- ja kriisitilanteissa koko 
pääkaupunkiseudulla. Yksikkö on mukana 
Vapaaehtoisessa pelastuspalvelussa eli Helsingin 
StadiVaPePassa. Lisätiedot:  http://vapepa.fi/ 
Ensiapuryhmä Malmin toimintakeskuksessa parillisten 
viikkojen torstaisin klo 17:30. 
Aineellinen avustustoiminta syrjäytyneiden ja hädässä 
olevien auttamiseksi kotimaan katastrofirahaston turvin. 
 
KERÄYKSET 
Jokavuotinen Nälkäpäivä järjestetään tänä vuonna 12. – 
14.9. Keräyspaikkamme ovat mm. Prismat Kannelmäessä 
ja Viikissä, Malmin torin ympäristö ja ostoskeskus, K-
supermarkettien edustat.  
Tule mukaan kerääjäksi vaikkapa vain tunniksi. Apua 
tarvitaan sekä kotimaassa että maailmalla!  Kysy lisää: 
Juhani Parkkari, juhaniparkkari@gmail.com, 050 583 
5554     
 


