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perustettu
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OSASTON TOIMINNAN 
PAINOPISTEALUEET VUONNA 2022

Keskitymme nostamaan osaston toiminnan pandemian
aiheuttamasta taantumasta. Kaiken keskiossa on mielekäs ja 
osaston vapaaehtoisia aktivoivan toiminnan kehittäminen.

Ainakin
- panostamme EA- ja valmiusryhmän uudelleen käynnistämiseen, 
työ aloitettu jo syksyllä 2021
- osallistumme pääkaupunkiseudun EHYjen järjestämään
yhteiseen SUROVA-harjoitukseen 7.5.2022
- rajoitusten lieventyessä kokeilemme kohtaamiskahviloiden
käynnistämistä noin 1kk kuukaudessa, uusien illat toteutetaan
osana kohtaamiskahviloita
- hyödynnämme OMAa tehokkaammin toiminnan laajentamiseksi
ja uusien tekijöiden löytämiseksi

PERUSTEHTÄVÄMME ON AUTTAA,
kun ihminen on avun tarpeessa.

Punaisella Ristillä on erityinen tehtävä avustaa
viranomaisia kriiseissä ja onnettomuuksissa.
Geneven sopimusten ja muiden humanitaarisen
oikeuden sopimusten mukaan Punaisella Ristillä
on erityinen oikeus antaa konfliktien aikana
humanitaarista apua ja suojella uhreja.
Apuumme voi luottaa kaikkialla Suomessa ja
maailmalla. Rakennamme luottamusta olemalla
lähellä ja läsnä
.
Luottamusta tarvitaan erityisesti, kun autamme
äkillisessä tilanteessa tai kriisin keskellä.
Puolustamme Punaisen Ristin oikeutta antaa
humanitaarista apua. Samalla puolustamme
periaatteitamme ja arvojamme. Vahvistamme
toiminnallamme yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.
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SILTAMÄKI (00740)
Ystävätoimintaa
Siltamäen Palvelukodissa 
kerran kuussa.

OULUNKYLÄ (00640, 00650)
Läksykerho 
ala-asteella Teinintiellä 
ti klo 12.45–14.45 ja 
väistötiloissa Veräjälaaksossa
ke klo 12.45–14.45.

MALMINKARTANO (00410)
Läksykerho Pihkapuiston
ala-asteella to klo 13.15–15.

KANNELMÄKI (00420)

Ystäväkerho
Virkistystä vapaaehtoisille
ystävätoimijoille.

Ystävätoimintaa
Kannelkodissa virkistys-
tilaisuuksia ulkoiluttajaryhmä
ti klo 11–12.

Valmiusryhmä
osaston toimitiloissa
joka toinen ke klo 18–20.

PITÄJÄNMÄKI (00370) 

Ystävätoimintaa
Kotikallion palvelukeskuksessa
mm. elokuvailtoja ja ulkoilua. 
Turinatuokiot ke klo 16–18.
Ystävätoimintaa
Kyläkallion senioritalossa
illanviettoja joka toinen
ma klo 16.30–18.30.

PAKILA (00660) 
Ystävätoimintaa Pakilakodin
ulkoiluttajaryhmä to klo 11–12.

MAUNULA (00630)
Läksykerho 
maahanmuuttajataustaisille lapsille
ja aikuisille ma klo 18–19.30

METSÄLÄ (00620)

Hakemushelppi 
turvapaikanhakijoille ke klo 16–18 
Auramon vastaanottokeskuksessa.
Hengailuilta Auramossa to klo 18–

PUISTOLA (00750)
Ystävätoimintaa
Puistolan palvelukeskuksessa
ulkoilutusta ja virkistystoimintaa

MALMI (00700)

Malmin ystäväkerho virkistystä 
vapaaehtoisille ystävätoimijoille

Ystävätoimintaa 
Antinkodissa: avustus- ja 
virkistystoimintaa

Ystävätoimintaa
Syystien palvelukeskuksessa:
ulkoilutusta ja virkistystoimintaa
Ystävätoimintaa
Saga Helapuistossa virkistystoimintaa
Matematiikka-läksykerho
Malmin kirjastossa ammattikoulun 
ja lukion oppilaille ke klo 15–18

Läksykerho
Stadin ammattiopistossa 
maahanmuuttajanuorille

VIIKKI (00790)

Ystävätoimintaa 
Viikin hoivassa: ulkoilutusta 
javirkistystoimintaa

KANNELMÄKI
OSASTON TOIMITILAT

KOHTAAMISKAHVILAT
VAIHTUVIN TEEMOIN
JOKA TOINEN TIISTAI

KLO 18–20



KOULUTUKSET

Osastomme pyrkii järjestämään mm. seuraavia kaikille avoimia kursseja:
● Vapaaehtois- ja ystävätoiminnan lyhytkurssi
● SuomiKamu-lyhytkurssi
● Ensiavun peruskurssi (EA1)
● Henkisen tuen peruskurssi

Lisäksi tuemme omien vapaaehtoistemme kouluttautumista niin
toiminnan ydinosaamisen parissa kuin laajemminkin. Kannustamme
vapaaehtoisiamme kouluttautumaan kouluttajaksi.

OSASTOMME TOIMII ALUERAJOJENSA YLI.
Meillä on paljon toimintaa, jota ei voi kuvata
kartalla. Esimerkiksi osastomme starttaama Friends in 
Finland ja SuomiKamu-toiminta leviää vauhdilla koko
Helsingin lisäksi myös ympäristökuntiin.

Olemme mukana ensihuoltoyksikössä, koordinoimme
osastojen yhteistä ystävävälitystä, tuemme
nuorten hengailuiltoja Kampissa, osastomme
vapaaehtoiset osallistuvat vankilavierailija-
toimintaan, teemme tiivistä yhteistyötä alueen
koulujen ja paikallistoimijoiden kanssa sekä
osallistumme useisiin tapahtumiin alueellamme.

Haluamme vahvistaa vapaaehtoistemme
osaamista ja houkutella uusia mukaan toimintaan. 
Tervetuloa oppimaan uutta ja innostumaan!



AJANTASAISET TIEDOT KOTISIVUILLAMME:
https://rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
Facebook: Punainen Risti Pohjois-Helsingin osasto
Twitter: @SPRPohjoisHki
Instagram: @sprpohjoishelsinki

MEITÄ SAA PYYTÄÄ MYÖS YHTEISYÖHÖN!
Onko sinulla idea yhteistyötä? Hihkaise!

Teemme ilolla yhteistyötä alueemme toimijoiden,
kuten järjestöjen, koulujen, yritysten ja
naapuriosastojen kanssa.

Olipa ideasi kuinka raakile, aina sen tiimoilta
kannattaa kahvit keitellä. Tervetuloa!

HUPS!
VIIMEISELLE SIVULLE JÄI VIELÄ TILAA.

Hyvä, sillä yksi asia sana jäi sanomatta:

Kiitos. Kiitos sinä jäsen ja sinä vapaaehtoinen,
ilman teitä mikään edellä mainittu ei olisi
mahdollista vuonna 2022.

20 €:lla vuodessa saa aikaan paljon hyvää.

Kun liityt jäseneksemme, lupaamme
sinulle jäsenkirjeen kaksi kertaa vuodessa,
Avun Maailma -lehden neljä kertaa vuodessa.
liudan etuja sekä takuuvarmasti

hyvän mielen. :)
punainenristi.fi/jaseneksi

Haluatko kuulla meistä lisää?

https://rednet.punainenristi.fi/pohjois-helsinki
https://www.facebook.com/PunainenRistiPohjoisHelsinki/
https://twitter.com/sprpohjoishki
https://www.instagram.com/sprpohjoishelsinki/

