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SPR:N TAMPEREEN 
OSASTON vapaaeh-
toiset ovat tärkein 
resurssi osaston toi-
minnotojen ylläpitä-
misessä ja kehittä-
misessä. Pelkästään 
Tampereella vapaaeh-
toiset tekevät vuosit-
tain tuhansia tunteja 
pyyteetöntä työtä jär-

jestömme hyväksi. Riippumatta tuntimääris-
tä, jokaisen panos vapaaehtoistoiminnassa on 
yhtä tärkeä. Kiitos siis kuuluu Sinulle, joka an-
nat aikaasi vapaaehtoistoimintaamme!

OSASTON TOIMINTAA PYRITÄÄN kehittä-
mään jatkuvasti. Toimintaryhmät uudistavat toi-
mintojaan ja uusia toimintatapoja kehitetään, 
jotta useampi tamperelainen löytäisi itsellensä 
harrastuksen Punaisesta Rististä. 

SUOMEN PUNAINEN RISTI juhlii tänä vuon-
na 140-vuotista taivaltaan teemalla: 140 vuotta 
auttajia. Jokainen meistä voi olla auttaja. Lähi-
tulevaisuudessa yksi auttamisen paikka on Näl-
käpäiväkeräys syyskuun 14.-16. päivä. Auttaa 
voit helposti monin tavoin, esimerkiksi lähte-

mällä lipaskerääjäksi tai tulemalla Keskustorille 
keittolounaalle torstaina 14.9. Tarkempaa tie-
toa Nälkäpäivästä löydät tämän vihkosen sisäl-
tä tai osoitteesta: www.nalkapaiva.fi.

UUDISTUMINEN JA TOIMINNAN kehittä-
minen tarkoittaa usein myös luopumista jos-
takin. Tampereen osaston pitkäaikainen toi-
mintamuoto Kotihoito tuli tiensä päähän 
toukokuun lopussa, jolloin kotihoitotoimin-
nasta luovuttiin. Samoihin aikoihin toivotettiin 
pitkäaikaiselle toiminnanjohtajallemme Liisa  
Flinck-Vasamalle aurinkoisia eläkepäiviä. 

MILLAISESSA TOIMINNASSA SINÄ haluaisit 
olla mukana? Tästä jäsenkirjeessä on ajankoh-
taisimmat asiat esiteltynä. Mukaan kannattaa 
hypätä, vaikka et aiemmin olisikaan ollut aktii-
visesti mukana. Uuden harrastuksen löytämi-
nen tuo piristystä omaan arkeen!

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ: poikkea Tam-
purissa tai toimistolla, soita tai meilaa, tai tule 
suoraan paikan päälle sinne, missä tapahtuu!

MUKAVAA SYKSYÄ!

Marjo Majlund
toiminnanjohtaja 

LÄKSYHELPPI

LäksyHelppi tarjoaa apua kotitehtävien kanssa päh-
käileville peruskoululaisille tai valmistavassa opetukses-
sa oleville nuorille ja turvapaikanhakijoille.  

Vapaaehtoisena ohjaat läksyjen tekoa ja yhdessäoloa, 
kuuntelet ja keskustelet, kannustat ja innostat. Sinulta 
ei edellytetä opettajan taitoja eikä tiettyä ikää. Riittää, 
että haluat auttaa ja motivoida lapsia ja nuoria käymään 
koulua! Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä osaston toimis-
tolla Marjoon (marjo.majlund@redcross.fi).

LÄKSYHELPPI

on Tampereen osaston yksi vapaaehtoistoi-
minnan muoto, jossa vapaaehtoiset autta-
vat koulun jälkeen koululaisia läksyjen kans-
sa. Läksyhelppi on oppilaille vapaaehtoinen 
ja kaikki oppilaat ovat sinne tervetulleita.

Läksyhelpit Tampereella:
• Peltolammin kirjasto:  

maanantaisin kello 13.00-15.00
• Juhannuskylän koulu:  

tiistaisin kello 13.00-15.00
• Lentävänniemen koulu:  

tiistaisin kello 13.45-15.30
• Pohjois-Hervannan koulu:  

keskiviikkoisin kello 13.00-15.00
• Aleksanterin koulu:  

torstaisin kello 13.15-15.00
• Kaukajärven kirjasto:  

torstaisin kello 13.00-15.00 
• Tampereen vastaanottokeskus:  

tiistaisin ja torstaisin 18.00-20.00



Kerho 7–12-vuotiaille

Reddie Kids -kerho kokoontuu

joka torstai-ilta kello 17.00–18.00 Tampurissa 

Mukaan voi tulla koska vaan. Kerho on ilmainen!

Kerhossa harjoitellaan ensiapua, askarrellaan ja tutustutaan 
Punaiseen Ristiin sekä sen moniin eri toimintamuotoihin.

https://rednet.punainenristi.fi/tampere-reddie-kids

trenuorisovastaava@gmail.com

@sprtrenuoret

#sprtrenuoret

Nuortenryhmä 12-18-vuotiaille!
Etsitkö harrastusta? 

Tervetuloa viettämään aikaa rennossa 
porukassa! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Nuortenryhmä kokoontuu vaihtelevin teemoin 
keskiviikkoisin kello 17.30–19.00  

Tampurissa. 

Luvassa on muun muassa ensiavun perusteita, 
vierailuja sekä eri alojen edustajia kertomassa työstään. 

Voit kuulla esimerkiksi ensihoitajan tai hätäkeskus- 
päivystäjän työpäivästä, oppia hoitamaan palovamman - 

ja  mikä parasta: saada uusia ystäviä! 

 @sprtrenuoret / #sprtrenuoret

https://rednet.punainenristi.fi/ 
tampere-nuortenryhma

trenuorisovastaava@gmail.com

Maanantai
13.00–14.30 Suomen kielen alkeet maahanmuuttajille 18.9. alk.

Tiistai
10.00–13.00 Kuvataideryhmä 
16.15–18.00 Terveyspiste (parilliset viikot)
18.00–21.00 EA-ryhmäillat 

Keskiviikko
13.00–14.30 Suomen kielen alkeet maahanmuuttajille 20.9. alk.
17.30–19.00 Nuortenryhmä

Torstai
9.00–10.00  Lakimiehen maksuton neuvonta *
10.00–15.00 Puikonpyörittäjät
13.00–16.00 Elämäntarinapaja**
17.00–18.00 Reddie Kids -kerho

Lakimiehen maksuton 
neuvonta Tampurissa*
Lakimies on tavattavissa 7.9., 
5.10., 2.11. ja 7.12. kello 9.00–
10.00. Varaa aikasi ennakkoon  
Tampurista puh. (03)  2146 905.  
Asiakasta kohden varattu aika 
on n. 15 minuuttia.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KESKUS
TAMPURI 

TAMPURI 
on Tampereen osaston
vapaaehtoistoiminnan 

keskus Finlaysonin
alueella osoitteessa:

Polttimonkatu 4, 3 krs.

Tule tutustumaan
arkisin kello
10.00-15.30.

Elämäntarinapaja **
Tule kirjoittamaan muistoja elä-
mäsi varrelta. Ota mukaasi oma 
kannettava tietokoneesi tai vih-
ko ja kynä. Ryhmä kokoontuu  
tiistaina 12.9. klo 12.00–15.00 
sekä torstaina 12.10. ja 9.11.  
kello 13.00–16.00.

https://rednet.punainenristi.fi/tampuri • p. (03) 214 6905
Kuva:  

Miisa Kaartinen /  
Suomen Punainen Risti



Auta tekemään
arjesta arvokasta.

Punaisen Ristin ystävänä
saat harrastaa,

kuunnella, jutella,
oppia leikkiä, auttaa

– ja nauraa!

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Jatkamme syksyllä 2017 monipuo-
lista toimintaamme!

KIELIKAHVILAT jatkavat Hervan-
nan kirjastossa tiistaisin klo 17:00–
18:30 ja Sampolassa torstaisin klo 
16:30–18:00. Kielikahvilat tarjoavat 
mahdollisuuden päästä keskustele-
maan suomen kielellä.

NAISTEN KÄSITYÖKERHO ko-
koontuu Kaupin vastaanottokes-
kuksessa pari kertaa viikossa. Kysy 
lisää: helka.tikkanen@gmail.com.

MONIKULTTUURINEN YSTÄVÄ-
TOIMINTA yhdistää ystäväpareiksi 
koulutuksen saaneita vapaaehtoisia 
sekä maahanmuuttajia. Jos olet kiin-
nostunut ryhtymään ystäväksi maa-
hanmuuttajalle, ota yhteyttä ma-
mukamutampere@gmail.com,   puh. 
040 7759 454 (ma klo 11:00–12:30).

ASUMISAPU kuntaan saapuville 
pakolaisille ja oleskeluluvan saa-
neille turvapaikanhakijoille jatkuu. 
Tule mukaan osaksi tärkeää kotout-

tavaa toimintaa, eli muun muassa 
teemailtoihin ja kotikäynneille! Kysy 
lisätietoja osoitteesta: asumisvapa-
rit@gmail.com

LÄKSYHELPISSÄ vapaaehtoiset 
ohjaajat auttavat lapsia läksyissä. 
Kysy aikatauluista ja paikoista lisää: 
moku.sprtampere@gmail.com.

Jatkamme edelleen yhteistyötä myös 
NUORISOKAHVILA UNIIKISSA. 
Tapaamisista ilmoitetaan erikseen 
sähköpostilistalla, Facebook-sivulla 
ja Rednetissä. 

Mikäli haluat kuulla lisää tai 
jos sinulla on meille idea, 
ota yhteyttä: moku.sprtampere@
gmail.com. Liity myös sähköpostilis-
tallemme, jonka kautta saat tiedon 
kaikesta toiminnastamme ja tapah-
tumistamme. 

TERVETULOA MUKAAN!

      @tresprmoku

https://rednet.punainenristi.fi/
tampere-moninaisuus

Ku
va: A

in
o
-So

fia N
iklas-Salm

in
en



Valtakunnallista Nälkäpäivää vietetään 14.–16.9.2017  

Nälkäpäivää vietetään nyt jo 37 kerran. Tällöin Punainen Risti kerää varoja 
katastrofirahastoon. Rahastoon tehdyillä lahjoituksilla autetaan maailmalla 
sotien ja luonnonmullistusten uhreja sekä täällä kotimaassa äkillisen onnet-
tomuuden kohdanneita. Koska varoja ei sidota ennakkoon mihinkään kohtee-
seen, päästään nopeasti auttamaan niitä, joilla hätä on suurin. Punaisen Ristin 
vapaaehtoiset auttajat ovat paikalla kaikkialla maailmassa.

Tule sinäkin mukaan! Auttamisen tapoja on useita.

TULE KATULOUNAALLE! 
Keskustorilla on torstaina 14.9. kello 11–14 tarjolla maittavaa lohikeittoa. Yh-
teistyössä Sokos Ravintola Herkun kanssa tarjottavan keiton hinta on 7 euroa, 
joka menee lyhentämättömänä Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

LÄHDE LIPASKERÄÄJÄKSI! 
Nouda keräyslipas ja -liivi Tampurista Finlaysonin alueelta (Polttimonkatu 4).  
Keräysajat ovat torstai 14.9. ja perjantai 15.9. kello 10–18 sekä lauantai 
16.9. klo 10–15. Ota kuvallinen henkilökortti mukaasi.

LAHJOITA...
1. puhelimitse soittamalla numeroon  

0600 12220 (20,28 €/puh. + pvm).

2. lähettämällä tekstiviesti SPR numeroon 16499.  
Tekstiviestilahjoituksen hinta on 15 €.

3. tilisiirtona Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon:  
IBAN: FI06 2219 1800 0680 00.

4. haluamasi summa MobilePayllä numeroon 1001.  
www.mobilepay.fi.

5. Nälkäpäiväkerääjän lippaaseen kadulla.

Ronja Malmén ja 
Veera Malmén ovat
olleet lipaskerääjiä 

pienestä pitäen.  

Kuva:  
Jarkko Mikkonen /  

Suomen Punainen Risti



"Eläköityminen
on uusi 

mahdollisuus, 
uusi vaihe
elämässä.”

Punaisen Ristin Täyttä elämää eläkkeellä -valmennus tarjoaa osallistujille
työkaluja muutoksen kohtaamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. 
Lisäksi valmennus tutustuttaa osallistujat vapaaehtoistoimintaan. 

Täyttä elämää eläkkeellä –valmennukset
Valmennus kestää kolme arki-iltaa. Valmennuksia järjestetään Tampereella 
Vapaaehtoistoiminnan keskus Tampurissa Finlaysonin alueella kaksi kappalet-
ta syksyn 2017 aikana:
• ke 6.9., to 7.9. ja ma 11.9. kello 17–20
• ma 23.10., to 26.10. ja ma 30.10 kello 17–20

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: 
rednet.punainenristi.fi/node/705/events
Johanna Sorvari, puh. 020 701 2119, johanna.sorvari@redcross.fi

ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ON ISO ELÄMÄNMUUTOS, 
JOHON KANNATTAA VARAUTUA ETUKÄTEEN! 

Hyvää mieltä ystävätoiminnasta 
Yksinäisyys sattuu.  Yksinäisyyttä  
voivat kokea kaikki ikään, rotuun  
tai sukupuoleen katsomatta. 

Ystävätoiminnan
avulla pyritään lievittämään yksi-
näisyyden kokemusta ja ehkäise-
mään syrjäytymistä. Punaisen Ris-
tin vapaaehtoisystävät vierailevat 
säännöllisesti asiakasystävien luo-
na kodeissa ja laitoksissa.  Vapaa-
ehtoisena ystävänä toimiminen ei 
edellytä mitään erityistaitoja – tär-
keintä on olla ihminen ihmiselle. 

Vapaaehtoisystäville
järjestetään virkistysiltoja muuta-
man kerran vuodessa. Ystäväiltojen 
tavoitteena on vertaistuen tarjoami-
nen ja yhteyden vahvistaminen tois-
ten vapaaehtoisystävien kesken.  
Uusille vapaaehtoisystäville järjes-
tetään ystäväkurssi, joka perehdyt-
tää ystävätoimintaan. Ystäväkurs-
seja järjestetään tarpeen mukaan. 

Tampereen osasto 
järjestää ryhmämuotoista ystävä-
toimintaa Kuuselan palvelukes-
kuksessa, Koukkuniemen van-
hainkodissa sekä Lamminpään 
Lintuviitakodissa. Ystäväryhmä 
vierailee säännöllisin väliajoin asi-
akasystävien luona. Yhteistä ai-
kaa vietetään seurustellen, ulkoil-
len tai laulellen. 

Lisäksi Tampereen osasto järjes-
tää vankilavierailijatoimintaa Kyl-
mäkosken vankilaan. Vankilassa 
vieraillaan etukäteen sovitun ai-
kataulun mukaisesti. 

Jos olet kiinnostunut 
ystävätoiminnasta,  

ota yhteyttä
Tampuriin.

Ystävävälitys
toimii linkkinä vapaaehtoisystä-
vien ja asiakasystävien välillä. Ys-
tävävälitykseen on tulossa suuria 
muutoksia tulevan syksyn aikana, 
joten niistä tiedotetaan lisää myö-
hemmin. 

Kuva: Alejandro Lorenzo /
Suomen Punainen Risti

Kuva: Jarkko Mikkonen /
Suomen Punainen Risti

@sprtayttaelamaa



Tampereen osaston ensiapuryhmä kokoontuu 
tiistaisin kello 18 Tampurissa.

Ryhmässä harjoitellaan ensiputaitoja ja tutustutaan 
Punaisen Ristin ensiapupalvelutoimintaan. 

Ryhmään voi tulla mukaan kuka vain 
ja millaisella koulutuksella tahansa. 

Tärkein, mitä mukaasi tarvitset, on 
avoin ja reipas asenne!

ENSIAPUTOIMINTA

Joka kuukauden ensimmäisessä ryhmäillassa
pidämme myös alkuinfon kaikille uusille 
mukaan tulleille ryhmäläisille. 

RYHMÄILLAT TAMPURISSA
TIISTAISIN KELLO 18.00

5.9.  Hätäensiapu/verenvuodot
12.9. 
19.9.  Ensivastepainotteinen harjoitus
26.9.  Lääkkeet ensiapupäivystyksessä
3.10.  Hätäensiapu/tajuton
10.10.  Kansantaudit
17.10.  Ensivastepainotteinen harjoitus
24.10.  Hoidollinen koulutus
31.10.  Yhteisharjoitus monikulttuurisen  
   ryhmän kanssa
7.11.  Hätäensiapu/ eloton
14.11.  Monikulttuurisuus
21.11.  Monipotilastilanne
28.11.  Humanitaarinen oikeus
5.12.   Kauden päätös ENSIAPURYHMÄ

Ensiapuryhmäläiset ovat vapaaehtoisia, jotka 
pitävät yllä ensiapu- ja pelastuspalvelutaitojaan 
aktiivisesti, kokoontuen joka viikko opettelemaan 
ja harjoittelemaan ensiaputaitoja sekä valmiustoi-
mintaa kuten etsintää, ensihuoltoa ja henkisen 
tuen tietoja. Toiminta on vapaaehtoista ja harras-
taa voi oman elämäntilanteen ja harrastusinnos-
tuksen mukaan. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ryhmänjohtajat: 
Veijo Vasama, Katri Kauppila ja Vesa Salonen 

https://rednet.punainenristi.fi/node/12938
Kuva: Minna Luoma



PUNAISEN RISTIN 
NUORTEN TURVATALO 

Tampereella tarjoaa kriisiapua nuorille ja 
heidän perheilleen. Apunamme ja työpari-
na toimii joukko vapaaehtoisia, jotka osal-
listuvat monipuolisesti turvatalon arkeen! 

Jos sinua kiinnostaa  

vapaaehtoistoiminta  

nuorten parissa, ota  

yhteyttä. Eri tapoja toimia 

vapaaehtoisena löytyy!

Nuorten turvatalon toiminta on ehkäise-
vää lastensuojelutyötä, perhe- ja verkos-
totyötä. Yhteistyökumppaneita on monia, 
mutta perheet hakevat apua myös itse. 
Turvatalolta saa keskusteluapua, tu-
kea koulunkäyntiin ja nuoren itse-
näistymiseen. Järjestämme myös ryh-
mätoimintaa, jossa vapaaehtoiset ovat 
mukana ryhmänohjaajina tai työparina.

Nuorten turvatalo palvelee tamperelaisia 
nuoria ja perheitä maksutta, ilman lähet-
teitä tai ajanvarausta. Apua saa heti, 
eikä jonoja ole.

Uutena toimintamuotona Nuorten tur-
vatalot osallistuvat syyskuusta alkaen 
Sekasin-chattiin, missä autetaan yk-
silötyönä nuoria, jotka haluavat keskus-
tella asioistaan verkossa tai hakevat apua 
johonkin mieltä askarruttavaan asiaan. 
Verkkoauttajille järjestetään perehdytys 
ja koulutus. Jos sinua kiinnostaa verk-
koauttaminen, ota turvatalolle yhteys!

NUORTEN TURVATALON PALVELUT LYHYESTI
PUHELINPÄIVYSTYS   040 5566 661
    arkisin 24h, la ja su klo 17–10 

KRIISIMAJOITUS  12–19-vuotiaille arkisin ja
    viikonloppuisin klo 17–10

KESKUSTELUAPUA   nuorille ja heidän perheilleen 
    (perhetyö)

TUKEA ITSENÄISTYMISEEN 17–21-vuotiaille nuorille
    aikuisille

TUKEA KOULUNKÄYNTIIN 

RYHMÄTOIMINTAA

SEKAISIN-CHAT  verkkoapua nuorille 
    maanantaisin klo 18–20 
    https://sekasin247.fi/

Ota yhteyttä:
SPR NUORTEN TURVATALO

Hämeenkatu 22 C, 4.krs, 33200 Tampere
p. 040 5566 661

turvatalo.tampere@punainenristi.fi 
www.nuortenturvatalo.fi

@tampereenturvis

TERVEYSPISTE

Terveyspisteen vastaanotoilla Tampurissa ja  
Lielahden kirjastossa terveydenhuollon 
ammattilaiset ovat asiakkaita varten ja 

verenpaineen mittaamisen lisäksi käynnillä voi 
keskustella mieltä askarruttavista terveysasioista. 

Vastaanotolle voi tulla kuka vain
ilman ajanvarausta ja täysin maksutta. 

SEURAAVAT VASTAANOTOT: 
TAMPURISSA:

tiistaisin 5.9., 19.9., 3.10., 7.10. ja 31.10. 
kello 16.15–18.00 sekä 

LIELAHDEN KIRJASTOSSA
7.9. ja 5.10. kello 17.00–19.00

TERVETULOA!

HUMANITAARISEN OIKEUDEN
PERUSKURSSI 
2.–3.12.2017

Tiesitkö, että sodassakin on säännöt? 
Nämä humanitaarisen oikeuden säännöt 
suojelevat niitä, jotka eivät osallistu  
sodankäyntiin. 

Kurssi antaa tietoa humanitaarisesta  
oikeudesta ja kansainvälisestä Punai-
sesta Rististä. Saat välineitä hahmottaa 
tiedotusvälineiden luomaa kuvaa maa-
ilman konflikteista sekä humanitaarisen 
avustustoiminnan haasteista ja mahdol-
lisuuksista.

Hinta: SPR:n jäsenet 10 €, muut 25 €.

Sitovat ilmoittautumiset 
26.11.2017 mennessä: 

www.lyyti.in/humanitaarinen_oikeus

SPR Tampereen osaston
SYYSKOKOUS 

keskiviikkona 29.11. kello 18.00
Tampurissa

Polttimonkatu 4, 3. krs.
Tervetuloa!

Kuva: ICRC
Kuva: Jenna Lehtonen /
Suomen Punainen Risti



Osaa auttaa
Opi ensiapua kurssilla

ENSIAPU. ELÄMÄNTAITO.

Nopea ensiapu voi pelastaa
työkaverisi tai läheisesi hengen. 

Tutustu kurssitarjontaan tai tilaa kurssi  
Punaisen Ristin Tampereen osastolta. 

Samalla tuet tärkeää vapaaehtoistoimintaa.

tampere.punainenristi.fi

ENSIAPU I –KURSSIT
ILTAKURSSIT 
Kurssin kesto on neljä arki-iltaa,  
kurssiaika kello 18:00–21:15.

• syyskuu: ma 18.9., to 21.9.,  
ma 25.9. ja to 28.9.

• lokakuu: ma 9.10., to 12.10.,  
ma 16.10. ja to 19.10.

• marraskuu: ma 13.11., ke 15.11.,  
ma 20.11. ja ke 22.11.

• joulukuu: ma 4.12., to 7.12.,  
ma 11.12. ja to 14.12.

ENSIAPU II -KURSSI
ILTAKURSSI 
Kurssin kesto on neljä arki-iltaa, kurssiaika kello 18:00–21:15.
•  ma 30.10., ti 31.10., ma 6.11. ja ti 7.11.  

Ensiapu I -kurssin hinta on SPR:n jäseniltä 94,50 euroa ja muilta 105,00 euroa.

PÄIVÄKURSSIT  
Kurssin kesto on kaksi arkipäivää,  

kurssiaika kello 8:30–16:00.

• syyskuu: ti 19.9. ja ke 20.9.

• lokakuu: to 26.10. ja pe 27.10.

• marraskuu: ma 6.11. ja ti 7.11.

• joulukuu: ti 12.12. ja ke 13.12.

Ensiapu I -kurssin hinta on SPR:n jäseniltä 

85,50 euroa ja muilta 95,00 euroa.

tampere.punainenristi.fi

Ilmoittaudu 

kurssille netissä:

tampere.

punainenristi.fi


