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Punaisen Ristin viikkoa juhlitaan ympäri maailmaa 

Punaisen Ristin viikkoa vietetään 3.–9.5.2018 maailmanlaajuisesti Punaisen Ristin 

perustajan, 8.5.1828 syntyneen sveitsiläisen Henry Dunantin syntymäpäivän muistoksi. Tänä 

vuonna Punaisen Ristin viikon kohderyhmänä ovat etenkin lapsiperheet. Lapsikin oppii 

auttamistaitoja ja voi innostaa aikuiset auttajiksi! Punaisen Ristin viikolla järjestettäviä 

tapahtumia voi etsiä Rednetin tapahtumahausta: https://rednet.punainenristi.fi/tapahtumahaku 

 

Vapaaehtoisten tietojärjestelmä  

Oma Punainen Risti  

Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! 
Meillä on tarjolla monipuolisia vapaaehtoistehtäviä niin säännöllisenä toimintana kuin satunnaisina 

tapahtumina. Voit luoda helposti käyttäjäprofiilin uuteen Oma Punainen Risti -palveluun osoitteessa 

vapaaehtoiset.punainenristi.fi. Siellä  on tietoa eri alueiden tapahtumista ja mahdollisuus ilmoittautua 

mukaan toimintaan. 

 

 

Kevättempaus koko perheelle 
Koko perheen kevättapahtuma järjestetään Punaisen Ristin viikolla lauantaina 5.5.2018 kello 14–16. 

Paikkana on Riistavuoren palvelukeskus ja sen lähiympäristö (Isonnevantie 28, Etelä-Haaga). Luvassa 

on ensiapurasteja, luontopolku, koko perheen laululeikkejä sekä tietoa järjestävien yhdistysten 

toiminnasta. Tarjolla on makkaraa ja mehua. 

  

Paikan päältä voi ostaa Suomen Punaisen Ristin tuotteita. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä 

Suomen Punainen Risti Länsi-Helsingin osasto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Lionsklubi. 

                                                             TERVETULOA MUKAAN! 

 

https://rednet.punainenristi.fi/tapahtumahaku
http://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/


 

Kesäleiri 3.-4.luokkalaisille 
Suomen Punaisen Ristin päiväleiri järjestetään 25.–27.6.2018 Helsingissä. Leiri on tarkoitettu 3.–4.-

luokkalaisille helsinkiläisille koululaisille. Leiri maksaa 20 euroa / osallistuja. Osallistumismaksu sisältää 

leiriohjelman ja ruokailut. 

 

Ohjaajina leirillä toimivat SPR:n vapaaehtoiset ja koulutetut leiriohjaajat. Leirille mahtuu rajoitettu määrä 

leiriläisiä. Huomaathan, että leiri täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut pyydetään sähköpostitse osoitteeseen 

hupleirit@gmail.com. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2018. 

 

 

Toukokuun tapahtumia 

Pikkis juhlii -tapahtuma järjestetään lauantaina 19.5. kello 13–18 

Pikku-Huopalahdessa Viiripuiston ympäristössä. Ohjelmassa on paljon yhteistä tekemistä 

kaikenikäisille. Juhlan järjestävät asukkaiden lisäksi alueen yhdistykset, yrittäjät, leikkipuistot ja koulut. 

Osastomme on tapahtumassa esittelemässä Punaisen Ristin toimintaa ja jakamassa ilmapalloja. Paikan 

päällä on mahdollisuus liittyä Suomen Punaisen Ristin jäseneksi ja ostaa SPR:n tuotteita.  

 

Osastomme on myös mukana Pohjois-Haaga-päivässä lauantaina 19.5. 

kello 10.30–13.30 osoitteessa Ida Aalbergintie 6 (Pohjois-Haagan leikkipuisto). Esittelemme 

osastomme toimintaa ja myymme Suomen Punaisen Ristin tuotteita.  

 

"Meidän Munkka kuulee” -tapahtuma järjestetään keskiviikkona 23.5. 

kello 12–14 Munkkiniemen palvelukeskuksessa (Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki). Kyseessä on 

eläkeläisille suunnattu tapahtuma, jossa eläkeläiset ja erilaisten palvelujen tarjoajat kohtaavat. 

Osastomme on mukana esittelemässä muun muassa ystäväpalvelua. Paikan päällä voi liittyä 

osastomme jäseneksi ja ostaa Suomen Punaisen Ristin tuotteita.  

  
NÄHDÄÄN  KEVÄÄN TAPAHTUMISSA! 

 

 

Iloista vappua osastomme kaikille jäsenille!  
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