
 
 
Suomen Punainen Risti 

Tampereen osasto         YSTÄVÄKIRJE 2/2016 
Ystävät         26.4.2016 
 

 
 

 
 
Hei Ystävät! 

 
 

Pajunkissat, leskenlehdet, sinivuokot, valkovuokot.... 
Ensimmäiset kevään tuojat ovat jo ilmestyneet ilahduttamaan mieltämme ja 
vappuunkaan ole kuin muutama päivä. 

Toukokuussa on vielä mukavia tapahtumia ennen toiminnan kesätaukoa. 
 

 Toritapahtuma Punaisen Ristin viikolla 14.5. 
 Ystävien iltakävely Hatanpään Arboretumissa 19.5. 

 Asukkaiden ulkoilutus Koukkuniemessä 30.5. 
 

Punaisen Ristin viikko 9.-15.5.2016 

 
Henrin päivän kahvit tarjoillaan Tampurissa, 
Polttimonkatu 4, 3 krs tiistaina 10.5. klo 11 – 14. 

Osasto jalkautuu esittelemään toimintaansa Keskustorille 
lauantaina 14.5. Tapahtuma-aika on klo 11 – 14. 

Tarvitsemme vapaaehtoisia toteuttamaan toritapahtumaa klo 
10 – 15. Ilmoittaudu hommiin Ystävävälitykseen puh 040 508 

8623 tai sähköpostilla tampuri.ystavat@gmail.com 
Poikkea paikalle tutustumaan tapahtumaan ja pyöräyttämään 
onnenpyörää. 

 
Ystävien iltakävely Hatanpään Arboretumissa 19.5. klo 18 

 
Toukokuun ystäväilta vietetään luonnon helmassa. Luonnon helman tarjoaa 
ihastuttava Hatanpään Arboretum. 

Kokoonnumme Rintaklinikka Rintsikan edustalle klo 18. Siitä lähdemme yhdessä 
kiertämään puistoa. Kahvilan terassilla tai muussa sopivassa paikassa 

nautimme yhteisiä retkieväitä.  
Eväiden varaamista varten ilmoittaudu mukaan 16.5.2016 mennessä Tampuriin 
puh (03) 214 6905 tai sähköpostilla irene.kiviaho-makinen@redcross.fi  

Toki omia eväitäkin voi ottaa mukaan. 
Paikalle pääsee mukavasti busseilla 33,32,21,11,sairaalan pysäkille ja monella 

muulla Hatanpään valtatielle, josta lyhyt matka kävellä. Myös pyöräteitä pääsee 
kätevästi polkupyörällä. 

 

Ystävät Koukkuniemessä 30.5. klo 13–15. 

 
Nyt puhutaan jo perinteestä kun tämänkin vuoden kevätkauden toiminta 

päättyy Koukkuniemen asukkaiden ulkoiluttamiseen. 
Tervetuloa joukolla mukaan! 
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Kokoontuminen piha-alueen kioskilla klo 12.30 
Asukkaiden ulkoilutus alkaa klo 13 ja päättyy viimeistään klo 15. 
Pullakahvit ulkoiluttajille tarjotaan lopuksi Koivulan kahvilassa. 

 
Koukkuniemi tarvitsee osallistujien määrän etukäteen. 

 
Ilmoittaudu 12.5. mennessä Tampuriin puh (03) 214 6905 tai sähköpostilla 
irene.kiviaho-makinen@redcross.fi  

 
Tampereen osastojen yhteinen kesätapahtuma 1.6. 

 
Suunnitteilla on Punaisen Ristin Tampereen osastojen yhteinen illanvietto 
Viikinsaaressa. Lähtö on klo 17 laivalla Laukontorilta. Saaressa jotakin mukavaa 

yhteistä puuhaa, makkaranpaistoa ja leppoisaa yhdessä oloa. Ilmoittautuminen 
20.5. mennessä Tampuriin. Retken ruokailun hinta Punaisen Ristin jäseniltä on 

5 euroa ja lisäksi laivamatka. Tarkempaa tietoa asiasta voi tiedustella 
Tampurista toukokuussa. Kutsu tulee myöhemmin vain sähköpostilla. 

 
Matkalaskut 

 

Ano matkakulukorvaukset alkuvuodelta 15.6. mennessä. Lomakkeita saa 

Tampurista. Matkakulujen osalta saa lisätietoja Ystävävälityksestä. 

 

Ystävävälitys puh 040 508 8623 

   sähköposti tampuri.ystavat@gmail.com 
   Päivystys Tampurissa ti ja ke klo 10–13 
 

   Ystävävälitys lomailee 16.6. - 15.8.2016. 

 

Tervetuloa mukaan tapahtumiin! 

 

Keväisin terveisin 

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

 
https://www.punainenristi.fi/tutustu-punaiseen-ristiin 
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