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Tervehdys ystävät!  

Tänä vuonna on aihetta juhlaan, sillä itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja Suomen Punainen 

Risti 140 vuotta. Lisäksi Hämeen piirin perustamisesta tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta. 

Kuluneiden vuosien saatossa Suomen Punainen Risti on ollut monessa mukana tarjoamassa 

apuaan sitä tarvitseville. Järjestön kantava voima on vapaaehtoisissa, joten kiitos juuri sinulle, 

että olet mukana tekemässä hyvää! 

Tässä vuoden ensimmäisessä ystäväkirjeessä käsitellään ystävien kevätlukukautta. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikkiin osaston järjestämiin tapahtumiin.  

Ystäväilta 14.2.2017 Tampurissa klo 18.00 Hyvää 
ystävänpäivää 

Ystäväillassa ovat vieraina Pohjois- Hämeen alueen 

kaverikoiravapaaehtoiset koiriensa kera. Tule vaihtamaan kokemuksiasi 

vapaaehtoisuudesta ja tutustumaan uusiin ihmisiin sekä 

kaverikoiratoimintaan. Vietetään yhdessä hauska ilta ystävänpäivän 

hengessä.  Kahvitarjoilu kuuluu luonnollisesti ystäväiltaan.  

Ystäväilta 20.3.2017 Tampurissa klo 18.00 Opetellaan yhdessä 
defibrillaatorin käyttöä 

Punaisen Ristin ensiapukouluttaja Veijo Vasama on tulossa opettamaan ystäville defibrillaatorin 

käyttöä ensiaputilanteessa. Tervetuloa paikan päälle viihtymään yhdessä sekä oppimaan 

hyödyllisiä taitoja. 

Ystävien kevätkävely 25.4.2017 klo17.00 

Tänä vuonna ystävien kevätkävelyn kohteena on Pyynikin näkötorni. Tule mukaan 

ihastelemaan harjuisia maisemia sekä keväisen luonnon kauneutta. Kokoonnumme yhdessä 

Tampurissa klo 17.00, josta suuntamme kohti Pyynikkiä. Pyynikin näkötornilla on mahdollisuus 

ostaa munkkikahvit omakustanteisesti. 

Ystävien teatteriretki Poriin lauantaina 6.5.2017 

Kevään teatteriretki suuntautuu tällä kertaa Porin 

kaupunginteatteriin katsomaan musiikkiesitystä CAROLA- 

Sydämeen jäi soimaan. Lippuja esitykseen on varattu 40 kpl. 

Näytelmä kertoo laulajatar Carola Standertskjöldin 

elämäntarinan ja tuo esiin hänen tunnetuimpia kappaleitaan. 

Näytelmän pääroolissa nähdään Katariina Lohiniva ja musiikin 

toteutuksesta vastaa nelihenkinen Mohair- yhtye. Esitys alkaa klo 15 ja on kestoltaan kaksi 

tuntia sisältäen väliajan. Ennen esitystä nautitaan teatterilla tulokahvit. Teatteriesityksen 

jälkeen ystäville on varattu pöytä ravintola Torerosta klo 17:15 alkaen. Teatterimenuun 

sisältyy kolme ruokalajia. Ystäväkirjeen liitteenä lähetetään Toreron teatterimenun ruokalista, 

joten voit sieltä valita itsellesi mieleisen pääruokavaihtoehdon. Kotimatkalle lähdetään 

ruokailun jälkeen eli noin klo 19 aikoihin. 

Teatteriretkelle lähdetään Keskustorilta Vanhan kirkon edestä klo 12 Ari Arvelan bussilla. 

 Retken hinta on osastomme jäseneltä 20 euroa ja ei -jäseneltä 75 euroa.  
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Ilmoittautuminen Tampuriin 7.4.2017 mennessä puh (03)214 6905 tai sähköpostilla 

Irene.Kiviaho-Makinen@redcross.fi.  Mainitse ilmoittautumisen yhteydessä myös 

pääruokavaihtoehtosi sekä mahdolliset erityisruokavaliot. Myös teatterimaksu maksettava 

viimeistään 7.4 mennessä Tampuriin tai osaston tilille FI32 5732 2620 0115 77. (Maksaessasi 

suoraan tilille huomioithan, että maksun oltava osaston tilillä jo 7.4 mennessä.)  Merkitse 

vietiksi: SPR-ystävien teatteri. Maksaessasi suoraan tilille, muista kuitenkin ilmoittautua 

erikseen Tampuriin.   

Koukkuniemen asukkaiden ulkoilutus 

Koukkuniemen asukkaiden perinteinen ulkoilu-päivä tullaan järjestämään myös tänä keväänä. 

Ulkoilutapahtuman tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.  

Muita tapahtumia:  

Muotinäytös Hotel Tammerissa 19.3.2017 klo 13.  Muotinäytöksen tuotto tulee Punaisen 

Ristin Tampereen osastolle.  Lippuja saatavissa sekä Tampurista että osaston toimistolta.  

Ystävien juhlatapaaminen lauantaina 8.4.2017  

Ystävien aluepalaverien sijaan vuonna 2017 järjestetään ystävien juhlatapaaminen 8.4 

Tampereella ravintola Ziperiassa, Finlaysonin vanhalla tehdasalueella.  Tarjolla maittavaa 

lounasta ja monipuolista ohjelmaa klo 14–17. Klo 18 alkaen juhlaväelle on Tampereen 

kaupungin vastaanotto Museokeskus Vapriikissa.  Juhla on kiitos arvokkaasta 

vapaaehtoistyöstä ja on sen vuoksi osallistujille maksuton.  250 ensin ilmoittautunutta 

mahtuvat mukaan juhlimaan. Ilmoittautuminen tilaisuuteen avautuu tammikuun lopulla.  

 

Jäsenmaksut 

Sait tammikuun alussa postista jäsenmaksukirjeen.  Muistathan maksaa laskun, sillä 

jäsenyys on kannanotto ja samalla vaivaton tapa tukea järjestön toimintaa.  Lisäksi 

jäsenenä saat myös monia rahanarvoisia etuja, kuten avustusta retkille, leireille, koulutuksiin 

ja seminaareihin.  Punaisen Ristin tuotteita ostaessa jäsenetu on 10 %.  

Ystävätoimikunta  

Ystävätoimikuntaan kuuluu vuonna 2017 puheenjohtaja Laura Ahoviita, varapuheenjohtaja 

Eeva Tuomarla, sihteeri Petra Saarinen, jäsenet Kaisu Gren, Anita Koskela, Matti Packalen, Eija 

Palo, Marja Puomio ja Jenna Pärnänen   

 

Ystävävälitys 

Puh 040 508 8623, sähköposti tampuri.ystavat@gmail.com 

Päivystys Tampurissa ti ja ke klo 10.00 – 13.00 

 

Hyvää alkanutta vuotta 2017 kaikille!  

Toivottaen  

Ystävätoimikunta: Anita, Eeva, Eija, Jenna, Kaisu, Laura, Marja, Matti ja Petra 


