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Tervehdys ystävät! 

 

 

”Vielä on kesää jäljellä, vielä tulee kauniita päiviä, vielä voit löytää 

ystävän, vielä tilaisuuden saat.”  Tähän Mamba-yhtyeen tunnettuun 

kesäkappaleeseen on helppo samaistua. Meillä Suomessa kesäaika on 

valitettavan lyhyt ja alkukesä kuluukin usein oikean kesän 

odottamisessa. Kun varsinainen kesä viimein saapuu, huomataankin, 

ettei kesää enää olekaan kovin paljoa jäljellä ja syksy alkaa 

vääjäämättä tehdä tuloaan.  Tätä ystäväkirjettä kirjoitettaessa elokuu on ehtinyt jo 

paremmalle puolelle, mutta kesä ei suinkaan ole ohitse. Vielä on aikaa nauttia 

auringon lämmöstä, mökkeilystä, metsäretkistä, kukkasista, uimisesta ja jäätelöstä 

sekä kaikesta muustakin kesäisestä puuhastelusta.  

Näin elokuun loppupuolella on kuitenkin jo hyvä luoda katseita Punaisen Ristin 

ystävätoiminnan syyskauteen ja syksyn tuleviin tapahtumiin. Paljon on jälleen luvassa 

monenlaista mukavaa ja mielenkiintoista, joten laitathan jo päivämäärät valmiiksi 

kalenteriisi, jotta pääset varmasti paikalle.  

Nälkäpäivä 15–17.9.2016 

Jokavuotinen Nälkäpäivä-tapahtuma järjestetään jälleen syyskuussa. Tule SINÄKIN 

mukaan vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi. Keräysajankohdat ovat torstai ja perjantai 

15.–16.9 klo 10–18 sekä lauantai 17.9 klo 10–15.  Vapaaehtoistoimintakeskus 

Tampuri toimii tuttuun tapaan keräyspisteenä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.  

Muista ottaa kuvallinen henkilökortti mukaan tullessasi kerääjäksi.  

Syksyn ensimmäinen ystäväilta 26.9.2016 klo 18 Tampurissa  

Ystäväillan teema on Tietoisku Punaisesta Rististä. Saamme 

vieraaksemme osaston puheenjohtajan ja pitkäaikaisen 

vapaaehtoisen Henri Backmanin kertomaan meille aiheesta.  

Tervetuloa niin kaikki uudet kuin vanhatkin ystävät viettämään 

iltaa mielenkiintoisen aiheen ja mukavan yhdessäolon kera.  

Tavanomaiseen tapaan kahvitarjoilu kuuluu ystäväiltaan.  
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Ystäväilta 7.11.2016 klo 18 Tampurissa—Lautapelit pöytään 

Viime keväänä ystäviltä kerätystä palautteessa toivottiin peli-iltojen järjestämistä 

ystävien kesken. Nyt laitamme lautapelit pöytään. Marraskuista maanantai-iltaa 

vietetään Tampurissa lautapelejä pelaillen ja yhdessä rupatellen. Tervetuloa mukaan. 

Tuo halutessasi oma lautapelisi tullessasi.  

Ystävien joulukahvit 12.12.2016 klo 18 Tampurissa 

Lisätietoja illan ohjelmasta sekä muista Punaisen Ristin joulunajan tapahtumista 

lähetetään ystäville lähempänä ajankohtaa. 

Toimintamuotoja vapaaehtoisille 

Ryhmämuotoinen ystävätoiminta 

Osastomme järjestää ryhmämuotoista ystävätoimintaa. Tällä hetkellä aktiivisia 

ystäväryhmiä toimii Kuuselan palvelukeskuksessa, Koukkuniemen vanhainkodissa ja 

Lamminpään Lintuviitakodissa. Viimeksi mainittu on aloittanut toimintansa viime 

keväänä.  Ystäväryhmä käy sovituin väliajoin tapaamassa asiakasystäviä. Yhteistä 

aikaa vietetään seurustellen, ulkoillen tai esimerkiksi laulellen. Jos olet kiinnostunut 

tämänkaltaisesta toiminnasta, ota yhteyttä ystävävälitykseen. 

Kiinnostaako ystävävälitys? 

Ystävävälittäjä on yhteyshenkilö vapaaehtoisen ystävän ja asiakkaan välillä. 

Tarvittaessa ystävävälitys toimii myös vapaaehtoisystävän tukena. Tähän 

vapaaehtoistoimintaan toivotaan uusia ystävävälittäjiä. Jos asia kiinnostaa, ota 

yhteyttä ystävävälitykseen.   

Leipuri hakusessa!!!  

Hei sinä, joka viime kevään teatteriretken palautelomakkeessa kerroit 

innokkuudestasi tarjota leipomuksiasi yhteisissä ystäväilloissa. Valitettavasti 

yhteystietosi jäivät retken aikana ottamatta, joten jos tunnistat itsesi ja yhä 

edelleen olisit innokas leipomaan ystäväiltoihin, niin ilmianna itsesi 

ystävävälitykseen. Toivottavasti pääsemme nauttimaan yhdessä herkuistasi.  

Lämpimästi tervetuloa osallistumaan syksyn tapahtumiin ja ystävätapaamisiin!  

Hymyillään ja halataan, kun tavataan.  

Aurinkoisia loppukesän tuulahduksia toivottaen: 

Ystävätoimikunta Anita, Eeva, Kaisu, Laura, Marja ja Ritva  

Ystävävälitys 

puh. 040 508 8623 

sähköposti: tampuri.ystavat@gmail.com 

Ystävävälittäjät päivystävät ti ja ke kello 10.00 - 13.00 
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