
NÄLKÄPÄIVÄ 18.9. – 20.9.2014 
TULE MUKAAN! 
 

Nälkäpäivää vietetään jo 34. kerran. Kerä-
yksellä saadut varat menevät katastrofira-
hastoon, josta apua annetaan sekä koti-

maassa että ulkomailla. 
 

Tule mukaan tekemään hyvää: lahjoita, tu-
le kerääjäksi tai avustamaan keräystoimin-
nan organisoinnissa. 

 
Keräyspaikkoja mm. Malmilla, kauppakes-

kus Kaaressa, Oulunkylässä, Viikissä, Kona-
lassa, Pakilassa, Maunulassa ja Jakomäes-
sä. 

 
Lisätietoja: pohjois-

helsinki@punainenristi.fi tai  
r-l.rajala@elisanet .fi tai puhelimitse 
040 590 4974 (Raija Rajala). 

 
 

KURSSEJA JA KOULUTUSTA 
 
Syksyllä 2014 järjestämme mm. 

 
• Ystävä- ja vapaaehtoistoiminnan pe-

ruskursseja 
• Tulijan tukena – kurssi maahan-
muuttaneen ystäväksi haluaville 

• Humanitaarisen oikeuden perus- ja 
jatkokursseja 

• Ensiapukurssi (EA 1) 
 

 
Osaston sääntömääräinen syyskokous 
pidetään 12.11.2014 klo 18 alkaen osoit-
teessa Kaarelantie 86. Tervetuloa! 
   

  
 

 
 

 

POHJOIS-HELSINGIN 
OSASTON SYKSYN 2014 
JÄSENKIRJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 NTAAA VÄLITTÄÄ 

YSTÄVIÄ JA VANHUSTYÖTÄ 
 

• Helsingin ystävävälitys 
• Nuori nuorelle – ystävätoiminta 15–

29 –vuotiaille 
• Ystävätoimintaa senioreille Kannel-

kodissa, Kotikalliossa, Kyläkalliossa 
ja Malmilla 

• Ulkoiluttajaryhmä ikäihmisille Kan-

nelmäessä parittomien viikkojen tiis-
taisin 

• Ystävätoimintaa vapaaehtoisille: ys-
täväkerho Malmilla joka kuukauden 
ensimmäinen keskiviikko 

 
ENSIAPUA AUTTAMISEN HALUUN 
 

• Ensiapuryhmä Malmilla 

 
KOULUYHTEISTYÖTÄ JA NUORISO-
TOIMINTAA 
 

• Läksykerhotoimintaa Pukinmäessä, 

Maunulassa, Siltamäessä ja Stadin 
Ammattiopistossa Malmilla 

• Teemakoulutoimintaa Pihkapuiston 

ala-asteen koulussa 
• Kouluvierailuja 

• Hengailuillat yhteistyössä Nyyti Ry:n 
kanssa 

 
MONINAISUUS ALKAA MEISTÄ 
 

• Maunulan maahanmuuttajakerho 
maanantaisin 17.30 – 19.  

• Läksykerhot 

• Kielikahvila Kannelmäen kirjastossa 
keskiviikkoisin klo 14 

 

 

 

Pohjois-Helsingin osastossa on monen-
laista toimintaa ja lukuisia mahdolli-
suuksia tuottaa hyvää mieltä jollekin 
toiselle - ja itsellesi. 
 

Osastomme toimii laajalla alueella Pitäjänmäestä 

Viikkiin. Olemme aktiivisesti mukana toiminta-

alueen tapahtumissa. 

 

Kysy lisää, ota yhteyttä! 

 

Sähköpostilla: pohjois-helsinki@punainenristi.fi 

 

Puhelimitse: Raija Rajala, 040 590 4974. 

 

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

Osaston kotisivuilta löydät kaikki yhteystiedot 

sekä ajankohtaiset tiedot kursseista, tapahtu-

mista ja osaston toiminnasta. Muista kirjautua 

RedNetin käyttäjäksi, jotta saat sivustosta kai-

ken hyödyn irti! 

 

Löydät meidät myös facebookista: Punainen Risti 

Pohjois-Helsingin osasto 

 

Uusien illat osaston uusille jäsenille tai muutoin 

toiminnasta kiinnostuneille 19.8., 26.9., 21.10., 

18.11 ja 16.12 klo 17.30 alkaen Malmin toimin-

takeskuksessa osoitteessa Kirkonkyläntie 2. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaamme ja löydä 
oma tapasi auttaa. Tekijöitä tarvitaan aina! 


