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SUOMI ON MONEN haastavan vuoden jälkeen 

menossa hiljalleen kohti parempaa aikaa. Haas-

teita kuitenkin riittää ja myös maailman tilan-

ne haastaa kotimaamme. Turvapaikanhakijoiden 

määrässä  on nyt rauhallisempi vaihe, mutta monet 

katastrofit maailmalla aiheuttavat liikehdintää ihmi-

sissä. Suomi on saanut myös osansa niin ihmisistä 

kuin luonnosta aiheutuneista poikkeustiloista. 

MEIDÄN YDINTEHTÄVÄMME ON kaikkein hei-

koimmassa asemassa olevien auttaminen. Tällä het-

kellä yksi heikoimmassa asemassa oleva ryhmä on 

paperittomat. Suomen Punaisen Ristin valtuusto teki 

kannanoton aiheesta kokouksessaan viime marras-

kuussa. Seuraamme tilannetta ja tarvittaessa autam-

me apua tarvitsevia periaatteidemme mukaan.

OSASTOMME TOIMINTAYMPÄRISTÖ ON moni-

puolinen ja perinteinen Tampereen keskusta-alue, 

joka on nyt kovassa myllerryksessä, mutta tuloksena 

on Tampereen kaupungin strategian mukaan elinvoi-

mainen viiden tähden keskusta. Keskustan kehitty-

minen luo mahdollisuuksia myös aktiiviselle ja moni-

puoliselle vapaaehtoistoiminnalle.

OSASTOMME TOIMINTA ON vakaata ja laadu-

kasta.  Olemme monimuotoinen osasto. Vuosi 2018 

on osaston 68 toimintavuosi.  Osaston syyskokous 

hyväksyi uuden muotoisen toimintalinjauksen, joka 

ohjaa toimintaamme tänä vuonna. Osastomme toi-

mintalinjauksessa seurataan koko järjestön toimin-

talinjauksen neljää päätavoitteita. Ne ovat tehokas 

auttaminen meillä ja maailmalla, vahvan yhteisölli-

syyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen 

elämän vahvistaminen, rohkea vaikuttaja – asiantun-

teva inhimillisyyden puolustaja sekä vetovoimainen 

ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö. 

NÄEMME TÄRKEÄNÄ VIESTINNÄN kehittämisen. 

Olemme perustaneet viestintätoimikunnan, jonka 

tehtävänä on tehdä viestintäsuunnitelma. Valmius-

suunnitelman päivittäminen Tampereen alueen osas-

tojen kanssa kuuluu myös alkaneen vuoden tehtä-

viin. Lisäksi ystävätoiminnan ja monikulttuurisen 

toiminnan yhdistäminen ystävätoiminnan osalta on 

tärkeä uudistus. Toimikuntien omista kehittämiskoh-

teista koko osastoa koskevaksi nostettiin osaston 

sisäisen  ryhmien  välisen yhteistyön parantaminen.  

Haluamme myös lisätä jäsentemme ja aktiivisten va-

paaehtoistemme määrää. Seuraamme myös varain-

hankinnallisen ensiapukoulutuksen kehittymistä jär-

jestön valtakunnallisen yhtiön toiminnan aloituksen 

myötä.

LISÄKSI ON EDELLEEN tärkeää keskittyä jäsen-

hankintaan ja huoltoon. Vuoden 2017 lopussa jäsen-

määrämme oli 2040 henkilöä, joka on 87 henkilöä 

vähemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia jäseniä tuli 

110. Toimintalinjauksemme tavoitteena on kasvattaa 

jäsenmääräämme 10 %. Tämä tarkoittaa, että vuoden 

lopussa jäsenmäärämme on vähintään 2244 jäsentä.

OSASTOMME TAVOITTEET OVAT kunnianhimoisia 

ja vaativat meiltä kaikilta yhteisiä ponnistuksia tavoit-

teiden saamiseksi.  Tarvitsemme juuri sinut mukaan 

toteuttamaan niitä. Vuonna 2018 teemme entistä 

enemmän yhdessä ja entistä parempaa toimintaa, 

olemmehan auttaja lähellä sinua. Tule mukaan!

//Henkka

Kirjoittaja viettää viimeistä vuottaan 
osaston puheenjohtajana tekemällä pal-
jon kivaa vapaaehtoistoimintaa ja haluaa 
nähdä myös sinut menossa mukana!

TULE OHJAAJAKSI LÄKSYHELPPIIN!

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

LäksyHelpeissä vapaaehtoiset auttavat  
koulun jälkeen koululaisia läksyjen kanssa. 
Läksyhelppi on oppilaille vapaaehtoinen 
ja kaikki oppilaat ovat sinne tervetulleita. 
LäksyHelppi-toimintaa on myös vastaanot-
tokeskuksessa.

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

tampere.punainenristi.fi



Tampereen osaston ensiapuryhmä kokoontuu 
tiistaisin klo 18 Tampurissa

(Polttimonkatu 4 , 3.krs) 

Ryhmässä harjoitellaan ensiaputaitoja, toteutetaan 
SPR:n ensiapupalvelutoimintaan ja osallistutaan Va-
paaehtoisen pelastuspalvelun valmiustoimintaan. Ryh-
mään voi tulla mukaan kuka vain ja millaisella koulu-
tuksella vain. Avoin ja reipas asenne on tärkein mitä 
mukaasi tarvitset. 

TULE MUKAAN    ENSIAPUTOIMINTAAN

Joka kuukauden ensimmäisessä ryhmäillassa 
pidämme alkuinfon kaikille uusille mukaan 

tulleille ryhmäläisille 

RYHMÄILLAT TAMPURISSA
TIISTAISIN KELLO 18.00

30.1.  Kirjaus
6.2.  Tajuton potilas ja uuden ryhmäläisen ilta
13.2.  Ensivastelääkeet
20.2.  Kouristuskohtaukset
6.3.  Elvytys ja uuden ryhmäläisen ilta
13.3.  Turvallisuusspeciaali
20.3.  Sairaskohtaukset
27.3.  Auttajakurssi
3.4.  Verenvuoto ja sokki sekä 
  uuden ryhmäläisen ilta
10.4.  Festarielvytys
17.4.  Varastovastaavan ilta ja 
  kesän päivystyksiin valmistautuminen
24.4.  Etsintäharjoitus
8.5.  Auttajakurssi ja uuden ryhmäläisen ilta
15.5.  Monipotilasharjoitus
22.5.  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:
• Katri Kauppila,  katri.k.kauppila@gmail.com
• Vesa Salonen,  vesalonen75@gmail.com
• Jyrki Keskinen,  jyrki.m.keskinen@gmail.com

https://rednet.punainenristi.fi/node/12938Kuva: Altti Näsi



MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Jatkamme vuonna 2018 tuttuun tapaan 
monipuolista toimintaamme!

KIELIKAHVILAT tarjoavat mahdollisuu- 
den päästä keskustelemaan suomen  
kielellä. Kahvilat toimivat
• tiistaisin Hervannan kirjastossa  

kello 17.00–18.30 ja 
• torstaisin Sampolassa  

kello 17.00–18.30. 
Kielikahviloihin kaivataan lisää ohjaajia! 
Kysy lisätietoja: 

laura.a.patrikainen@gmail.com

Kaupin vastaanottokeskuksessa toimii 
KÄSITYÖKERHO aikuisille turvapaikan-
hakijoille. Haluaisitko mukaan kerhon 
vetäjäksi? Tarkempia tietoja esimerkiksi 
kerhoajoista saat lähettämällä postia: 

helka.tikkanen@gmail.com.

MONIKULTTUURINEN YSTÄVÄTOIMINTA 
yhdistää ystäväpareiksi koulutuksen saa-
neita vapaaehtoisia sekä maahanmuutta-
jia. Jos olet kiinnostunut ryhtymään ystä-
väksi maahanmuuttajalle, ota yhteyttä 

mamukamutampere@gmail.com.

LÄKSYHELPISSÄ vapaaehtoiset ohjaa-
jat auttavat lapsia läksyissä. Katso lisätie-
toja sivulta kaksi tai kysy lisää: 

marjo.majlund@redcross.fi.

ASUMISAPU kuntaan saapuville pakolai-
sille ja oleskeluluvan saaneille turvapai-
kanhakijoille jatkuu. Tule mukaan osaksi 
tärkeää kotouttavaa toimintaa, eli muun 
muassa teemailtoihin ja kotikäynneille! 
Kysy lisätietoja osoitteesta: 

asumisvaparit@gmail.com
 
SPR MUKANA -ILTOJA järjestetään joka 
keskiviikko klo 17-19 Kohtaamispaikka 
Mukanassa (Hämeenpuisto 14). 
Tarjoamme rentoa tekemistä, kahvia ja 
teetä sekä samalla tietoa toiminnastam-
me. Tervetuloa uudet ja tutut! 
Iltojen teemat helmikuussa:
• 7.2. Kielikahvila 
• 14.2. Ystävänpäiväkahvila 
• 21.2. Käsityökerho 
• 28.2. Monikulttuuristen tilanteiden 

ratkaisupaja. 

Jatkamme yhteistyötä Nuorisokahvila 
Uniikissa. Haluaisitko sinä viettää aikaa 
nuorten kanssa jutellen ja pelaillen? 
Ota yhteyttä: 

moku.sprtampere@gmail.com

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Jos haluat kuulla lisää, haluat sähkö-
postilistallemme tai sinulla on meille 
idea, ota yhteyttä:

moku.sprtampere@gmail.com 
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https://rednet.punainenristi.fi/
tampere-moninaisuus

moku.sprtampere@gmail.com

@tresprmoku



Maanantai
11.00–12.00  Englannin keskusteluryhmä 

13.00–14.30  Suomen kielen alkeisjatko maahanmuuttajille 

Tiistai
10.00–13.00  Kuvataideryhmä 

13.00–16.00 Elämäntarinapaja (1 krt/kk)

16.15–18.00 Terveyspiste joka toinen tiistai parillisin viikoin 

18.00–21.00  EA-ryhmäilta 

Keskiviikko
13.00–14.30 Suomen kielen alkeisjatko maahanmuuttajille 

17.00–18.30 Nuortenryhmä

Torstai
9.00–10.00  Lakimiehen maksuton neuvonta (1 krt/kk)

10.00–15.00  Puikonpyörittäjät

18.00–20.00  Ruotsin kielen keskusteluryhmä 

18.00–20.00 Nuorten hengailuilta (1 krt/kk)

UUTTA TAMPURISSA: 
Ruotsin kielen 
keskustelukerho
Onko ruotsi ja Ruotsi lähellä sy-
däntäsi? Sinulla on ollut (suomen)
ruotsalaisia ystäviä tai ruotsalaisia 
yhteistyökumppaneita, tai ehkä 
olet ollut kesätöissä rapakon ta-
kana. Totuit puhumaan ruotsia ja 
kiinnostuit ruotsalaisesta elämän-
muodosta. Mutta nyt et saa puhua 
tarpeeksi toista kotimaista ja pel-
käät, että ruotsisi ruostuu? 

Ei huolta: torstaisin klo 18–20 
saat praatata svenskaa Tampuris-
sa ja vielä ihan ilmaiseksi! Kokoon-
numme keskenämme ilman opet-
tajaa ja keskustelemme kaikesta 
maan ja taivaan välillä. Tervetuloa 
mukaan!

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KESKUS TAMPURI 

TAMPURI 
on Tampereen osaston
vapaaehtoistoiminnan 

keskus Finlaysonin
alueella osoitteessa:

Polttimonkatu 4, 3 krs.

Tule tutustumaan
arkisin kello
10.00-15.30.

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

TULE KIRJOITTAMAAN TARINOITASI!
Haluaisitko kirjoittaa elämääsi näkyväksi? Kutkut-
taisiko sinua kurkistaa, millaisista pienistä hetkistä 
ja isoista käänteistä polkusi onkaan koostunut? 
Tule Tampuriin kirjoittamaan muistojasi! 

Elämäntarinapaja 
on yhteishanke, jonka SPR Tampere ja Pirkan-
maan Elämäntarinayhdistys (Pety) käynnistivät 
joulukuussa 2015. Kevään 2018 lukukautemme 
alkoi 9. tammikuuta, mutta ehdit hyvin mukaan! 
Ovemme ovat auki kaikenikäisille pirkanmaalaisil-
le, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Voit tulla 
vaikka kerraksi tai osallistua kaikkiin tapaamisiin. 
Tuo tullessasi oma vihko ja kynä tai kannettava 
tietokone. 

Kevään 2018 Elämäntarinapajat kokoontuvat Tam-
purissa seuraavasti:

• tiistaina 13.2. klo 13–16
• tiistaina 13.3. klo 13–16
• tiistaina 10.4. klo 13–16 
• tiistaina 8.5. klo 13–16

Vertaisohjaaja antaa paikan päällä aiheet, joiden 
pohjalta kirjoitamme muistojamme ja luemme niitä 
toisillemme (ei lukupakkoa). Voit muokata kirjoit-
tamiasi tekstejä jälkikäteen kotona ja hyödyntää 
niitä vaikkapa tulevaan elämänkertaasi. Vai lähet-
täisitkö taltioimasi muiston kirjeenä vanhalle ystä-
vällesi? Yhtä hyvin voit käyttää tarinoitasi novellin, 
runon tai blogitekstiesi aineksina – tai sijoittaa nii-
tä ifolor-kuvakirjojen teksteiksi. Sinä päätät!

Englannin keskusteluryhmä 
maanantaisin
Englannin kielen keskusteluryhmä kokoontuu 
maanantaisin klo 11-12. Keskustellaan vapaasti 
päivän polttavista aiheista tai muusta mielenkiin-
toisesta puheenaiheesta. Ryhmä on avoin kaikil-
le hieman englantia hallitseville. Mukaan voi tulla 
milloin vain, ei ennakkoilmoittautumista. Ryhmää 
vetää Colin Hartley.

Suomen kielen alkeisjatko 
maahanmuuttajille 
Suomen kielen harjoittelun aloitustaso A2. Ilmoit-
tautuminen oppitunnin alussa opettajalle Leena 
Karjalaiselle. Ryhmä kokoontuu maanantaisin ja 
keskiviikkoisin.

Kuvataideryhmä  
Avoin ryhmä kuvataiteen harrastajille. Mukaan voi 
tulla milloin vain, ilmoittautumista ei tarvita. Ryh-
mällä ei ole opettajaa. Mukaan omat välineet. 

Lakimiehen neuvonta
Lakimies on tavattavissa 8.2., 5.4. ja 3.5 klo 9-10. 
Varaa aikasi ennakkoon Tampurista p. (03) 2146 
905. Asiakasta kohden on varattu aika on noin 15 
minuuttia. 

Puikonpyörittäjät
Avoin ryhmä kaikille neulomisesta kiinnostuneille. 
Mukaan voi tulla milloin vain. Ryhmällä ei ole opet-
tajaa, mutta jos sukan kantapää ei vielä onnistu, 
ryhmän jäsenet neuvovat toisiaan. Langat ja muut 
välineet tulevat Tampurista.



Uusille vapaaehtoisille 
järjestetään yhden illan mittaisia 
ystäväkursseja, joka perehdyttää 
ystävätoimintaan. Lisäksi vapaaeh-
toistystäville järjestetään säännölli-
sesti ystäväiltoja, joiden tavoitteena 
on vertaistuen tarjoaminen ja yhtey-
den vahvistaminen toisten vapaaeh-
toisystävien kesken.  

Ryhmämuotoista 
ystävätoimintaa 
järjestetään Kuuselan palvelukes-
kuksessa ja Koukkuniemen van-
hainkodissa. Yhteistä aikaa vie-
tetään seurustellen, ulkoillen tai 
laulellen. Lisäksi Tampereen osas-
to järjestää vankilavierailijatoimin-
taa Kylmäkosken vankilaan.  

Kuva: Jussi 
Partanen /
Suomen 
Punainen Risti

KEVÄÄN YSTÄVÄKURSSIT

• torstai 5.4.2018 
• keskiviikko 6.5.2018

Lisätietoja kursseista sekä  
ilmoittautuminen Tampuriin.  
Lisätietoa löydät myös osaston  
nettisivujen tapahtumakalenterista. 

Ystävävälitys
toimii linkkinä vapaaehtois-
ystävien ja asiakasystävien 

välillä. Ystävävälittäjänä toimii 
Tampurin toiminnanohjaaja.

 Jos olet kiinnostunut 
ystävätoiminnasta,  

ota yhteyttä
Tampuriin!

p. (03) 214 6905
 tampuri.ystavat@gmail.com

YKSINÄISYYS SATTUU  
Yksinäisyyttä voivat
kokea kaikki ikään, 

rotuun tai suku-
puoleen katsomatta. 

SPR Tampereen osaston
ja Nauha ry:n

YSTÄVÄPÄIVÄN
POP UP -KAHVILA

14.2.2018 klo 12-18
MUKANA:ssa

(Hämeenpuisto 14) 

TERVETULOA!

Hyvää mieltä 

YSTÄVÄTOIMINNASTA!

Terhokerho Viola-kodilla on 
kaikille avoin kohtaamispaikka, 
jonne ovat tervetulleita lapset  
ja eläkeläiset sekä muut aikuiset 
viettämään kiireetöntä aikaa ja 
leikkimään yhdessä. Etukäteis- 
ilmoittautumista ei tarvita. Voit 
tulla mukaan yksin, yhdessä per-
heesi tai vaikka kummi- tai lasten-
lastesi kanssa.  
Terhokerho kokoontuu Viola-ko-
din monitoimitilassa (Juhlata-
lonkatu 4, 1 krs.) kerran kuu-
kaudessa sunnuntaisin kello 
14.00–15.00: 18.2., 18.3, 15.4., 
6.5. ja 10.6.
Lisätietoja: aila.ollonen@gmail.com,
p. 0400 413 861

Ystävätoiminnan avulla pyritään lievittämään yksinäisyy-
den kokemusta ja ehkäisemään syrjäytymistä. Punaisen Ristin va-
paaehtoisystävät vierailevat säännöllisesti asiakasystävien luona 
kodeissa ja laitoksissa.  Vapaaehtoisena ystävänä toimiminen ei 
edellytä mitään erityistaitoja – tärkeintä on olla ihminen ihmiselle. 

TULIJAN TUEKSI -kurssit 

Tulijan tueksi -kurssi on tarkoi-
tettu maahan muuttaneiden 
ystävinä tai tukena toimimi-
sesta kiinnostuneille. Kurssille 
osallistujilla tulisi olla käytynä 
Punaisen Ristin ystäväkurssi, 
mutta voit suorittaa kurssin, 
mikäli aiot osallistua myös ys-
täväkurssille lähiaikoina.
Kurssin tavoitteena on, että 
kurssilaiset ymmärtävät pa-
remmin maahan muuttanei-
den arkea sekä niitä mahdol-

lisuuksia, joita vapaaehtoisella 
on arjen tukemiseen. Kurssilla 
käsitellään muun muassa kotou-
tumista ja sen prosesseja sekä 
kaksisuuntaisuutta. Tämän li-
säksi keskustellaan 
pakolaisuudesta, 
Suomesta maa- 
h a n m u utto - 
maana ja kult- 
t u u r i s e s t a 
vuorova iku-
tuksesta.

Kurssit keväällä 2018

• la 24.3.2018 klo 10–15
     www.lyyti.in/tulijan_tueksi_tre_maaliskuu_2018

• la 19.5.2018 klo 10–15
     www.lyyti.in/tulijan_tueksi_tre_maaliskuu_2018

Lue lisää ja 

ilmoittaudu

mukaan:

www.tampere.
punainenristi.fi



"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. 

ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN ON ISO ELÄMÄNMUUTOS, 
JOHON KANNATTAA VARAUTUA ETUKÄTEEN! 

Kuva: Jarkko Mikkonen /
Suomen Punainen Risti

@sprtayttaelamaa
@sprtampere

Täyttä elämää eläkkeellä –valmennukset
Maksuton valmennus kestää kolme arki-iltaa. Valmennuksia järjestetään  
Tampereella Vapaaehtoistoiminnan keskus Tampurissa Finlaysonin alueella:

• ma 12.2., pe 16.2. ja ma 19.2. kello 17–20  
https://www.lyyti.in/TEE-valmennus_2018_helmikuu

• ma 16.4., ke 18.4. ja pe 20.4. kello 17–20 
https://www.lyyti.in/TEE-valmennus_2018_huhtikuu

Lisätietoa: www.tampere.punainenristi.fi tai Tampurista  

Nuortenryhmä 12-18-vuotiaille!
Etsitkö harrastusta? Tervetuloa viettämään aikaa rennossa porukassa! 

Nuortenryhmä kokoontuu vaihtelevin teemoin 
keskiviikkoisin kello 17.00–18.30  
Tampurissa (Polttimonkatu 4, 3. krs.) 

Nuortenryhmän pääpainona on ensiapu -ja valmiustoiminta. 
Ryhmän aiheet valikoituvat osallistujien tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan. 

Ryhmäilloissa käy myös ulkopuolisia ohjaajia opettamassa, 
mm. valmiuteen liittyviä asioita. 

 @sprtrenuoret  •  #sprtrenuoret

Nuorten hengailuryhmä
aloittaa 8.3.2017

Uusi nuorten hengailuryhmä aloittaa toimin-
tansa torstaina 8.3. klo18:00 Punaisen Ris-
tin Nuorten Turvatalolla (Hämeenkatu 22). 

Jatkossa ryhmä kokoontuu kerran kuukau-
dessa, yleensä Tampurissa. Ryhmä on tar-
koitettu yli 16-vuotiaille ja toimii matalan 
kynnyksen toimintana. Mukaan voi tulla 
milloin vaan,  vaikka kaveriporukan kanssa! 

Jokaisella tapaamiskerralla on oma aiheen-
sa, mutta osallistuminen ohjelmaan ei ole 
pakollista. Illan kruunaa yhteinen iltapala.  
Kevään tapaamiskerrat ovat: 
8.3., 5.4., 3.5. ja 31.5. kello 18.00.

Kuva:  Ada Hosio

TAMPEREEN OSASTON NUORISOTOIMINTA



SPR Tampereen osaston

OSASTOPÄIVÄ 10.3.2018
kello 10–15
Attila, Yliopistonkatu 38

Vuoden 2018 Osastopäivän ohjelmassa pääpuhujana on esiinty-
mis- ja vuorovaikutuskouluttaja Jaana Saarinen! 

Lisäksi päivän aikana luodaan katseet kuluvaan vuoteen, koulut-
taudutaan ajankohtaisilla asioilla sekä tietenkin tutustutaan muihin 
osaston jäseniin. 

Päivä sisältää lounaan ja päiväkahvin ja se on ilmainen Tampereen 
osaston jäsenille. Muille osallistujille päivän hinta on 15 €.

TÄTÄ TILAISUUTTA EI KANNATA JÄTTÄÄ HYÖDYNTÄMÄTTÄ! 

Ilmoittaudu mukaan pikaisesti, mukaan mahtuu vain 40 

ensimmäistä: https://lyyti.in/osastopaiva2018

OHJELMA:

10.00 Tervetuloa

10.15 Yhteistä ohjelmaa

11.00 Lounas

12.00 Kouluttautumista ryhmissä

 • Jaana Saarisen valmennus

 • ajankohtaista osastotoiminnassa

14.00 Päiväkahvi

14.30 Yhteistä ohjelmaa ja päivän päätös

Lisätietoja Marjolta: marjo.majlund@redcross.fi, p. 040 566 4788 

TERVEYSPISTE
Terveyspisteen vastaanotoilla Tampurissa

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. 

TERVEYSPISTEEN VASTAANOTTO 
TAMPURISSA JOKA TOINEN TIISTAI 

KELLO 16.15–18.00 
6.2., 20.2., 6.3., 20.3, 3.4., 
17.4., 15.5., 29.5. JA 12.6.

TERVETULOA!

HUMANITAARISEN OIKEUDEN
PERUSKURSSI 21.–22.4.2018

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 
15.4.2018 mennessä: 

https://www.lyyti.in/IHL_huhtikuu_2018

SPR Tampereen osaston
KEVÄTKOKOUS 

keskiviikkona 28.3. kello 17.30
Tampurissa

Polttimonkatu 4, 3. krs.
Tervetuloa!

Kuva: ICRC

TIEDÄTKÖ, MITÄ YHTEISTÄ
MEILLÄ KAIKILLA ON?

Rasisminvastaisella viikolla 
19.-25.3. tiedät!

Seuraa ilmoittelua!



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.

• helmikuu: ma 5.2., ke 7.2.,  
ma 12.2. ja ke 14.2.

• maaliskuu: ma 5.3., ke 7.3.,  
ma 12.3. ja ke 14.3.

• huhtikuu: ma 16.4., ke 18.4.,  
ma 23.4. ja ke 25.4.

• toukokuu: ma 14.5., ke 16.5.,  
ma 21.5. ja ke 23.5.

ENSIAPU II -KURSSI
Kurssin kesto on neljä arki-iltaa, kurssiaika kello 18:00–21:15.
•  ma 19.3., ke 21.3., ma 26.3. ja ke 28.3.  

Ensiapu II -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.

• helmikuu: ti 13.2. ja ke 14.2.

• maaliskuu: ti 13.3. ja ke 14.3.

• huhtikuu: ti 10.4. ja ke 11.4.

Ensiapu I -kurssin hinta on SPR:n jäseniltä 

85,50 euroa ja muilta 95,00 euroa.

tampere.punainenristi.fi

www.tampere.punainenristi.fi

Ilmoittaudu 
kurssille netissä:

www.tampere.
punainenristi.fi


