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On syksy niin ihmeellinen, sitä kaikkea ymmärrä en. 
Miten vihreä maa värin uuden nyt saa,  
linnut lentävät merien taa? 
Miten kypsyvät puolukat nuo,  
mistä karpalot päälleen saa suo?  
Mikä punertumaan saapi marjat ja maan?  
Värit hehkuvat nyt loistossaan. 
Syksyn ihmeitä kaikki on vaan.          
(Juhani Konola) 

Tervehdys ystävät! 

Kesä alkaa olla ohitse ja tavanomainen arki on monella jo alkanut.  Kulunut kesä ei ilmojen 
puolesta ollut ehkä paras mahdollinen, mutta onneksi elämä ainutlaatuisuudessaan ei ole 
pelkästään sää-olosuhteista riippuvainen. Kylmästä ja koleasta kesästä huolimatta, toivotaan 
kuitenkin, että tuleva syksy toisi tullessaan paljon lämpimiä ja aurinkoisia hetkiä meille 
jokaiselle.  

Tässä ystäväkirjeessä kerrotaan loppuvuoden ystäväilloista sekä muista ajankohtaisista 
asioista.  Olet sydämellisesti tervetullut mukaan kaikkiin tapahtumiin.  

Nälkäpäivä 14–16.9.2017  
Nälkäpäivä järjestetään jälleen syyskuussa 14–16.9. Anna hetki ajastasi ja tule mukaan 
vapaaehtoiseksi lipaskerääjäksi. Vapaaehtoistoimintakeskus Tampuri toimii tuttuun tapaan 
keräyspisteenä. Keräysajankohdat ovat torstaina ja perjantaina klo 10–18 sekä lauantaina klo 
10–15.  Mukaan voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista, mutta halutessasi voit ilmoittaa 
tulostasi etukäteen Tampuriin (puh. 03 214 6905). Muista ottaa kuvallinen henkilökortti 
mukaan tullessasi lipaskerääjäksi!  

Loppuvuoden ystäväillat 

25.9.2017 Musiikin siivin kohti syksyä – ystäväilta Tampurissa klo 18 
Syyskauden ensimmäisessä ystäväillassa muistellaan mennyttä kesää, tavataan tuttuja sekä 
iloitaan yhdessä syksystä. Ystäväillan ohjelmassa on muun muassa musiikin kuuntelua, 
musiikkivisailua sekä mahdollisesti myös yhteislaulua jos vain laulattaa. Tervetuloa mukaan 
kaikki niin uudet kuin vanhatkin ystävät. Kahvitarjoilu kuuluu luonnollisesti ystäväiltaan.  

25.10.2017 Menetykset ja luopumisen vaikeus—ystäväilta Tampurissa klo 18 
Lokakuun ystäväillan aiheena ovat menetykset ja luopumisen vaikeus. Saamme ystäväiltaan 
vieraaksemme Tuomiokirkkoseurakunnan työntekijän keskustelemaan aiheesta ystävien 
kesken. Tule mukaan kuuntelemaan ja vaihtamaan ajatuksiasi yhdessä toisten kanssa 
tärkeästä ja meitä kaikkia koskettavasta aiheesta.  

27.11.2017 Ystävien pikkujoulut klo 18 Tampurissa 
Lisätietoa pikkujouluista on tulossa lähempänä ajankohtaa.  
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Hämeen piirin 80-vuotisjuhlat lauantaina 14.10.2017 
Hämeen piirin 80-vuotisjuhlia vietetään 14.10.2017 klo 15 alkaen Tampere-talon pienessä 
salissa. (osoite Yliopistonkatu 55). Kaikki osastossa toimivat vapaaehtoiset ovat tervetulleita 
juhlaan. Ohjelmassa on puheiden ja musiikin lisäksi tarjolla hyvää ruokaa, iloisia kohtaamisia 
ja paljon mukavia muistoja vuosien varrelta. Juhla on osallistujille maksuton, mutta jos 
ilmoittautunut jättää saapumatta juhliin, veloitetaan tällöin kuluina 25€. Ilmoittautuminen 
juhlaan tapahtuu sähköisesti Lyyti-järjestelmän kautta osoitteessa: 
https://www.lyyti.in/SPR_Hameen_piirin_80vuotisjuhla_3323.  

Ilmoittautuminen juhlaan päättyy 24.9. 

Hämeen piirin 80-vuotiseen taipaleeseen liittyen Tampere-talon talvipuutarhassa järjestetään 
näyttely 9.10 alkaen. Näyttely on avoinna kahden viikon ajan.  

Kiinnostaako ryhmämuotoinen ystävätoiminta? 
Tampereen osaston vapaaehtoisystävät vierailevat säännöllisesti Koukkuniemen 
vanhainkodissa, Kuuselan palvelukeskuksessa sekä Lamminpään Lintuviitakodissa. 
Vapaaehtoiset ystävät viettävät aikaa asukkaiden kanssa muun muassa laulellen, jutellen tai 
esimerkiksi ulkoillen. Jos olet kiinnostunut ryhmämuotoisesta ystävätoiminnasta, ota yhteyttä 
ystävävälitykseen. 

Ystävätoimikunnan kokoonpano 
Kesän aikana ystävätoimikunnan kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia. Toimikunnan 
sihteeri Petra Saarinen on joutunut luopumaan tehtävästään Tampereelta pois muuton vuoksi.  
Ystävätoimikunnan uudeksi sihteeriksi on valittu Jenna Pärnänen.  Uutena jäsenenä 
toimikunnassa aloittaa syksyllä Sari Koivumäki. 

Ystävävälitys muutoksessa 
Kuluvan syksyn aikana ystävävälityksessä on tapahtumassa isoja muutoksia.  Tampereen 
osasto on päässyt mukaan ystävävälityksen automaattisen toiminnanohjausjärjestelmän 
pilotointikokeiluun, jonka tarkoituksena on parantaa ystävävälityksen toiminnan sujuvuutta.  
Samassa yhteydessä päävastuu välitystoiminnasta siirtyy osaston työntekijälle.  Toistaiseksi 
ystävävälityksen päivystysajat jatkuvat entisenlaisesti eli parillisina viikkoina ti - ke klo 10–13  
ja parittomina viikkoina la klo 10–14.  Jatkossa päivystysajat tulevat muuttumaan.  Myös 
muita muutoksia on suunnitteilla ystävävälityksessä, mutta niistä tiedotetaan lisää 
myöhemmin.  

Ystävävälityksen yhteystiedot:     
Sähköposti: tampuri.ystavat@gmail.com 
Puh: 040 508 8623 

Hyvää alkavaa syksyä! 

Toivottaen ystävätoimikunta    
Anita, Eeva, Eija, Jenna, Kaisu, Laura, Marja, Matti ja Sari 
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