
 
 
Suomen Punainen Risti 
Tampereen osasto         YSTÄVÄKIRJE 1/2016 

Ystävät          
 

 
 
 

 
Hei Ystävät! 

 
Oikein hyvää tätä alkanutta vuotta 2016 kaikille. Tulihan se 
talvikin kera lumen viimein joulun jälkeen. Tässä kirjeessä 

kerrotaan ystävien kevätkauden tapahtumista. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiin. 

 
Ystävänpäivän jatkot Tampurissa ma 15.2.2016 klo 18.00  
 

Tervetuloa viettämään ystävänpäivän jatkoja leppoisissa tunnelmissa  
maanantaina 15.2. klo 18 Tampuriin. Voit ottaa ystäväsi mukaan. 

Ohjelmassa:   
 Sirkku Heinäluoto laulaa säestäen kitaralla. 

 Kokemusten vaihtoa ystävyydestä yhdessä keskustellen. 
 Kakkukahvit. 
 

Teatteriretki Lahteen lauantaina 23.4.2016 

 
Kevään teatteriretki suuntautuu Lahteen. Menemme katsomaan musikaalia 

Myrskyluodon Maija. Lippuja on varattu 40 kpl. 
Se on koskettava musikaali selviytymisestä, elinikäisestä rakkaudesta ja 
elämästä luonnon sylissä. Kiitetty musikaali tekee vaikutuksen paitsi 

tunteikkaalla tarinallaan myös upealla visuaalisella toteutuksellaan. Tuttu tarina 
johon Matti Puurtinen on säveltänyt musiikin, ohjaus ja sovitus on Jukka 

Keinosen käsialaa.   
Nautimme kahvit teatterilla ennen esitystä ja musikaalin jälkeen menemme 
päivälliselle Messilän kartanoon, kolme ruokalajia, pöytiin tarjoilu. 

 
 Retken sisältö ja aikataulu 

  Lähtö Vanhalta kirkolta Ari Arvelan bussilla  klo 10.00 
 Kahvit suolaisen kera teatterilla    klo 12.15 
 Musikaali Myrskyluodon Maija    klo 13.00 

 Päivällinen Messilän kartanossa,    klo 16.30 
 Kotimatkalle ruokailun jälkeen 

 
Huhtikuun päivällismenu ei tätä tilausta tehdessä ollut vielä varmistunut. 
Ravintola huomioi kaikki ruoka-aine allergiat ja erikoisruokavaliot.  

Messilän kartanossa on tunnetusti hyvä ruoka.  
 

Retken hinta SPR jäseneltä 35 euroa ja ei jäseneltä 100 euroa 
 
Ilmoittautuminen Tampuriin 31.3.2016 mennessä puh (03)214 6905 tai 

sähköpostilla tampuri.ystavat@gmail.com. Kerro ruoka-aine allergiat. Maksa 
retki 31.3.2016 mennessä Tampuriin. 
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Ystävien oma ulkoiluretki toukokuussa 
 

Suunnitelmissa on toteuttaa toukokuussa ystävien 
ulkoiluretki. Retkipäiväksi on ehdolla 19.5.  
 

 
Koukkuniemen asukkaiden ulkoilutus 

 

Kesäkuun alussa toteutetaan taas jo perinteeksi 
muodostunut Koukkuniemen asukkaiden ulkoilutustempaus.  
 

 

Ystävätoimikunta vuonna 2016 

 

Ystävätoimikunnan kokoonpano: puheenjohtaja Laura Ahoviita, 

varapuheenjohtaja Eeva Tuomarla, sihteeri Ritva Ketonen, jäsenet Marja 
Puomio, Anita Koskela ja Kaisu Gren. 
 

 
Jäsenmaksu 

 
Alkuvuodesta postiluukusta kolahtaa Punaisen Ristin jäsenmaksu. Muistathan 
maksaa sen. Jäsenmaksun maksaneet vapaaehtoiset pääsevät esim. 

teatteriretkelle edulliseen hintaan. 
 

JÄSENYYS ON KANNANOTTO 

 Punaisen Ristin jäsenyys on vaivaton tapa tukea järjestön toimintaa ja ottaa 

 kantaa yhteisten arvojen ja tavoitteiden puolesta. 

 

Osastomme tukee Tampereen osaston jäseniä, kun he osallistuvat erilaisiin 

tapahtumiin mm. koulutuksiin, seminaareihin, leireille, retkille. 

Ostettaessa Punaisen Ristin tuotteita, jäsenetu on 10 %. 

 

 

Ystävävälitys 
puh 040 508 8623 
sähköposti tampuri.ystavat@gmail.com 

Päivystys Tampurissa ti ja ke klo 10.00 – 13.00 
 

 

 
 

Ystävällisin terveisin! 

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