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YSTÄVÄKIRJE 4/16 

30.11.2016 

Hei ystävät! 

Joulun rauhaa, rakkautta sylin täyden saa 

kun itse jakaa ystävyyttä, hyvin vaeltaa. 

Arjen pikku tähtiä, jos antaa pitkin vuotta, 

ei joulutaivaan kirkkain tähti loista silloin suotta. 

 (Irma Koskinen) 

Taas on se aika Suomessa, kun eletään vuoden pimeintä ajanjaksoa.  

Mennyt kesä on kaukana takanapäin, eikä tulevasta keväästäkään uskalla vielä haaveilla. 

Lähestyvä joulun aika tuo onneksi lohtua ja valoa pimeyden keskelle. Mitä erilaisimmat jouluvalot 

ja kynttilät valaisevat muutoin varsin harmaata maisemaa. Lumestakin olemme jo tänä talvena 

saaneet nauttia.  

Näin vuoden loppupuolella on hyvä kerrata Punaisen Ristin ja ystävätoiminnan joulun ajan 

tapahtumia sekä kääntää jo katseita hieman myös tulevan kevään ystäväiltoihin. Lämpimästi 

tervetuloa mukaan osastomme erilaisiin tapahtumiin.  

Ystävien joulukahvit 12.12.2016 Tampurissa klo 18. 

Tule mukaan viettämään iltaa ystävien kesken sekä maistelemaan jouluisia 

herkkuja. Joulukahvien lisäksi ohjelmassa on muun muassa yhdessä laulettuja 

joululauluja sekä muistelmia lapsuuden jouluista. Voit halutessasi ostaa 

pukinkonttiin pienen paketin, jonka arvo on enintään viisi euroa. Tällöin saat myös itse paketin 

kotiin viemiseksi. 

Punaisen Ristin Aattokahvila 24.12.2016 piiritoimistolla  

(os. Rongankatu 11 C) klo 14–19. 

On paljon ihmisiä, jotka viettävät jouluaan yksin kaupungissa tai eivät halua viettää 

joulua perinteisen tavan mukaisesti. Punainen Risti tarjoaa vaihtoehtoisen tavan 

viettää jouluaattoa. Aattokahvilaan on mahdollisuus tulla nauttimaan suolaisesta ja 

makeasta leivonnaisesta, tutustumaan uusiin ihmisiin, pelailemaan lautapelejä tai 

pelkästään istumaan ja olemaan. Kuka tahansa voi poiketa kahvilaan ja viipyä hetken 

tai vaikka koko illan. Mikäli juuri sinulla olisi mahdollisuus tulla auttamaan 

aattokahvilan toteuttamisessa, niin ota yhteyttä Ireneen lisätietoja saadaksesi. E-mail: 

irene.kiviaho-makinen@redcross.fi 

Ystävävälityksen joulutauko  

Ystävävälityksen joulutauko on 15.12.2016–9.1.2017. 
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Kevätkauden 2017 ystäväillat  

 Ystäväilta 14.2.2017 Tampurissa klo 18 – Hyvää ystäväpäivää. 

Ystävänpäivän kunniaksi saamme ystäväiltaan vieraaksemme kaverikoiria sekä 

kaverikoiravapaaehtoisia. Kannattaa tulla tutustumaan sekä vaihtamaan kokemuksia toisten 

vapaaehtoisten kanssa. Perinteisen kahvitarjoilun lisäksi myös koirankeksejä on tarjolla.  

Ystäväilta 20.3.2017 Tampurissa klo 18. 

Lisätietoa ystäväillan sisällöstä on luvassa seuraavassa ystäväkirjeessä.  

Lisäksi kevätkaudella 2017 on jälleen luvassa perinteinen teatteriretki, joka toteutetaan 

mahdollisesti lauantaina 6.5.2017. Lopullinen päivämäärä tarkentuu seuraavassa ystäväkirjeessä. 

Myös ystävien kevätkävely toukokuussa ja Koukkuniemen asukkaiden ulkoilutustapahtuma 

kesäkuussa ovat suunnitteilla ensi keväälle. Lisätietoa edellä mainituista tapahtumista kerrotaan 

lähempänä ajankohtaa. 

Ystävärekisterin päivityskysely 2016 

Sait syksyn aikana joko sähköpostiisi tai kirjepostina ystävärekisterin päivittämiseen liittyvän 

kyselyn. Olethan jo muistanut vastata ystävärekisterin päivityskyselyyn? Jos et, niin vielä olisi aikaa 

vastata kyselyyn 7.12 mennessä. Lähetä vastauksesi osoitteeseen tampuri.ystavat@gmail.com tai 

Vapaaehtoiskeskus Tampuri, Ystävät, Polttimonkatu 4, 33210 Tampere. Jos olet kadottanut 

kyselyn, ota yhteyttä ystävävälitykseen.  Ne, jotka eivät ole vastanneet kyselyyn vuoden 2014 

jälkeen, tai eivät ole muulla tavoin ilmaisseet olevansa toiminnassa mukana, tullaan poistamaan 

ystävärekisteristä.  

Rauhallista joulunaikaa sekä onnellista vuotta 2017 toivottaen! 

Ystävätoimikunta:  

Anita, Eeva, Kaisu, Laura, Marja ja Ritva 

Ystävävälitys 

puh. 040 508 86 23 

sähköposti: tampuri.ystavat@gmail.com 

Ystävävälittäjät päivystävät ti ja ke kello 10.00 -13.00 
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