
TAMPURIN VIIKKO-OHJELMA

Maanantai
10-11  Englannin kielen keskusteluryhmä
13-14.30  Suomen kielen alkeisjatko 

Tiistai
10-13  Kuvataideryhmä 
14-15  Tiistain kahvihetki (parilliset viikot)
16.15-18 Terveyspiste (parilliset viikot)
18-21  EA-ryhmäillat 

Keskiviikko
13-14.30  Suomen kielen alkeisjatko
18.15-20   Nuorten ryhmä (parilliset viikot)

Torstai
9-10  Maksuton lakimiehen neuvonta 
 ks. aikataulu alla
10-15  Puikonpyörittäjät
13-16  Elämäntarinapaja (joka kuukauden 
 toinen torstai)
17-18  Reddie Kids

Pidätämme oikeuden viikko-ohjelman muutokseen

LAKIMIEHEN MAKSUTON 
NEUVONTA TAMPURISSA

Lakimies on tavattavissa Tampurissa:
to 9.2., to 9.3., to 6.4. ja to 11.5. klo 9-10. Varaa 
aikasi ennakkoon Tampurista, puh. (03) 2146905.  
Varattu aika asiakasta kohden on noin 15 minuuttia.

MUUTOKSIA TIISTAIKERHON 
TOIMINNASSA

Seniori-ikäisille suunnattu  Tiistaikerho on toimi-
nut jo vuodesta 1954. Alkuvuosina kerhossa kävi 
runsaasti väkeä, jopa niin, että tila kävi ahtaaksi. 
Vuosien saatossa tarjontaa senioreille  Tampereen 
keskustan alueella on tullut enemmän ja Tiistai-
kerhon jäsenmäärä on huomattavasti vähentynyt. 
Päätimme keventää kerhon luonnetta ja muuttaa 
se TIISTAIN KAHVIHETKEKSI. Tilaisuus on kaikille 
avoin joka toinen tiistai klo 14-15 (parilliset viikot). 
Voidaan rupatella, lueskella tai lauleskella kahvikup-
posen lomassa.  Ihan vapaasti ilman ennakoitua oh-
jelmaa. 

Tervetuloa mukaan!

KOTIHOITOA JO 60 -VUOTTA

Muista läheistäsi kotihoidon lahjakortilla.

Kotihoito tukee jokapäiväisissä toiminnoissa ja mahdollistaa kotona asu-
misen. Kotihoitoa annetaan avuntarvitsijalle henkilökohtaiseen hoivaan,
ruokailuun ja vaatehuoltoon liittyvissä asioissa. Kotihoitoa voi saada sekä
lyhyt- että pitkäaikaiseen tarpeeseen.

Kotihoito:

-  kodin askareet; ruokailussa avustaminen, valmistus/lämmitys, 
 tiskit, roskat, vaatehuolto ym.
-  henkilökohtainen apu; hygienia, ihonhoito, suihku- ja sauna-apu
-  kauppa- ja apteekkiasiointi
-  saatot lääkäriin, kampaajalle, kauppaan tai ulkoilussa avustaminen
-  lääkejako, -annostelu ja -neuvonta
-  verenpaineen ja verensokerin mittaus sekä terveydentilan 
 muutosten seuranta

Palvelun perushinta on 33,50 euroa / tunti arkisin. (Hinta on alviton)
Minimiveloitus 17,00 euroa.

Aamusoitto-puhelinpalvelu

Puhelinpalvelun tarkoituksena on lyhyen aamusoiton avulla varmistaa 
asiakkaan vointi kaikkina viikonpäivinä. Soitto tehdään kello 8.00 - 9.00 
välillä. Aamusoittaja antaa tarvittaessa ohjeita avun saamiseksi tai toi-
mittaa apua paikalle.
Palvelu maksaa 23,00 euroa/kuukausi. Auttamismaksu on 35,00 euroa/ 
käyntikerta. (Hinta on alviton)
Kotihoitopalvelu oikeuttaa kotitalousvähennykseen verotuksessa. Vuoden 
loputtua teemme koosteen suoraan verottajan kaavakkeelle, palautusten 
hakeminen on helppoa. Kotihoidon hintaan ei lisätä alv:a, mikäli asiak-
kaan kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.
Lisätietoja kotihoidosta ja siistijäpalvelusta saat arkisin klo 10-14 nume-
rosta puh. (03) 31 41 6914 tai 040 7566 393

TERHOKERHO kaiken ikäisille

Terhokerho on kaikille avoin kohtaamispaikka, jonne ovat tervetulleita 
niin lapset kuin eläkeläiset ja muut aikuiset viettämään kiireetöntä aikaa 
ja leikkimään yhdessä. Etukäteisilmoittautumista ei tarvita. Voit tulla mu-
kaan yksin, yhdessä perheesi tai vaikka kummi- tai lastenlastesi kanssa.
Osastomme Terhokerho kokoontuu Viola-kodin monitoimitilassa (Juhlata-
lonkatu 4, 1 krs.) joka toinen sunnuntai kello 14.00 – 15.00.

Kerhotapaamisten aiheita:
Su 22.1  Talven lauluja
Su 12.2  Ystävyyttä yhdessä
Su 5.3  Musiikin mukana
Su 26.3  Leikkien ja laulaen
Su 7.5  Askartelua
Su 28.5  Kevät päättäjäiset

Lisätietoja Terhokerhosta saat: puh. (03) 31416900 / 0400 413861, 
Aila.Ollonen@redcross.fi

YSTÄVÄTOIMINTA

Ystävyys auttaa jaksamaan arjessa. Ystävätoiminnan avulla pyritään 
lievittämään yksinäisyyttä ja ehkäisemään syrjäytymistä. Ystävätoi-
minta on parhaimmillaan sitä, että se tuottaa iloa kaikille osapuo-
lille.  Punaisen Ristin vapaaehtoisystävät vierailevat säännöllisesti 
asiakasystävien luona kodeissa ja laitoksissa. Kuka tahansa voi tulla 
mukaan ystävätoimintaan, sillä se ei edellytä mitään erityisosaamista 
— tärkeintä on halu auttaa lähimmäistä.  
Vapaaehtoisystäville järjestetään virkistysiltoja muutaman kerran 
vuodessa. Ystäväillat mahdollistavat vertaistuen saamisen ja vahvis-
tavat vapaaehtoisystävinä toimivien keskinäistä yhteenkuuluvuutta. 
Uudet vapaaehtoisystävät käyvät ystäväkurssin, joka perehdyttää 
Punaisen Ristin ystävätoimintaan.  Vuoden 2017 ensimmäinen ystä-
väkurssi järjestettiin tammi- ja helmikuun taitteessa. Uusia ystävä-
kursseja järjestetään tarpeen mukaan.
Tampereen osasto järjestää ryhmämuotoista ystävätoimintaa Kuu-
selan palvelukeskuksessa, Koukkuniemen vanhainkodissa sekä Lam-
minpään Lintuviitakodissa. Vapaaehtoisystävät vierailevat laitoksissa 
säännöllisin väliajoin. Yhteistä aikaa vietetään seurustellen, ulkoillen 
tai esimerkiksi laulellen. Lisäksi Tampereen osasto järjestää vanki-
lavierailija-toimintaa Kylmäkosken vankilaan. Vankilassa vieraillaan 
etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti. 
Jos olet kiinnostunut ystävätoiminnasta, ota yhteyttä ystävävälityk-
seen tai Tampuriin.  UUDET YSTÄVÄT OVAT TERVETULLEITA MUKAAN 
KAIKKIIN YSTÄVÄRYHMIIN.

Ystävävälitys

Ystävävälitys toimii linkkinä vapaaehtoisystävien ja asiakasystävien 
välillä. 
Ystävävälitystä pyöritetään vapaaehtoisten ystävävälittäjien voimin 
Tampurissa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10–13.
Puh: 040 508 8623. Sähköposti: tampuri.ystavat@gmail.com
 

ENSIAPU- JA VALMIUSTOIMINTA

Tampereen osaston Ensiapuryhmä kokoontuu Tampurissa (Poltti-
monkatu 4) säännöllisesti joka viikon tiistaina klo 18. Keväällä 2017 
poikkeuksena viikon 9 tiistai (hiihtoloma), jolloin ei ole tapaamista. 
Ensiapuryhmässä on helppo kartuttaa omaa osaamistaan ja tutustua 
samalla uusiin ihmisiin. Toukokuussa 2017 ryhmä järjestää valtakun-
nalliset ensiaputaitojen maastokisat Tampereella. Ensiapuryhmässä 
harjoitellaan ensiaputaitojen lisäksi mm viestivälineiden käyttöä, joh-
tamista ja henkisen tuen antamista. Ensiapuryhmä toivottaa kaikki 
uudet ryhmäläiset lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan!
Ota yhteyttä ryhmänjohtajiin: Katri Kauppila, Vesa Salonen ja Veijo 
Vasama.

Katri Kauppila p. 044 348 0175, katri.k.kauppila@gmail.com
Vesa Salonen p.0400 435 196, vesalonen75@gmail.com
Veijo Vasama p. 041 530 5858, viksu.vasama@gmail.com

ENSIAPUKURSSIT KEVÄÄLLÄ 2017

EA 1 – iltakurssit klo 18.00–21.15
ma 13.2., ke 15.2., ma 20.2. ja ke 22.2.
ke 8.3., to 9.3., ke 15.3. ja to 16.3.
ma 3.4., ke 5.4., ma 10.4. ja ke 12.4.
ma 8.5., ke 10.5., ma 15.5. ja ke 17.5.
 
EA 1 - päiväkurssit klo 8.00–16.00
ke-to 15.-16.2.
ke-to 22.-23.3.
ti-ke 18.-19.4.
ti-ke 23.-24.5.

EA 2- päiväkurssi klo 8.00-16.00
la-su 20.-21.5.

Paikka: Polttimonkatu 4, 3 krs. 33210 Tampere 
Hinta: EA 1 kurssi 95 euroa/henkilö (jäsenille 85,50) 
EA 2 kurssi 105 euroa/henkilö (jäsenille 94,50) 
Ilmoittautuminen: puh. (03) 31416900 tai (03) 2146905 
liisa.flinck-vasama@redcross.fi 
Mainitse ilmoittautuessasi myös, mikäli olet SPR:n jäsen. Ilmoittau-
tuminen kurssille on sitova. Kurssin voi perua 7 päivää ennen kurssin 
alkua maksutta. 

TERVEYSPISTEEN 
UUDET TUULET

Hyvää alkanutta vuotta Tampurin terveyspisteel-
täkin. Kiitos kaikille terveyspisteen vapaaehtoisil-
le jotka mahdollistitte viime vuoden onnistuneen 
toiminnan. Meillä on vuoden vaihtuessa vaihtunut 
terveyspisteen vetäjä edellisen jäädessä omien sa-
nojensa mukaan eläkkeelle, hoidettuaan terveyspis-
teen asioita 11 vuotta sekä kunnioitettavan 74-ikä-
vuoden iässä. Kokonaan Marja ei meitä kuitenkaan 
jätä vaan jatkaa edelleen vapaaehtoisena hoitajana 
rivistössämme.
Terveyspisteen toiminnasta tai kiinnostuksestasi toi-
mintaamme kohtaan voit olla yhteydessä sähköpos-
titse tampuri.terveyspiste@gmail.com.
Toimintamme jatkuu normaalisti ja tässä muistutuk-
sena kaikille terveyspisteiden kevätkauden aukiolo-
ajat:
Tampurissa 10.1.2017 alkaen joka toinen tiistai (pa-
rillinen viikko) klo 16.15-18.00 sekä Lielahden kir-
jastossa torstaisin 12.1, 9.2, 9.3, 20.4 ja 18.5. klo 
17-19. Lämpimästi tervetuloa.

Terveisin, 
Hanna Granroth

JUHLAVUOSI 

Tänä vuonna, jos koskaan, on aihetta juh-
laan.  Kotimaamme täyttää 100 vuotta 
ja järjestömme Suomen Punainen Risti 
140 vuotta. Olemme siis olleet jo aikuisia 
Suomen itsenäistyessä. Lisäksi piirimme 
Häme täyttää 80 vuotta.  Katsellaan hie-
man tarkemmin näitä sankareita.

Kotimaamme Suomi on muuttunut ko-
vasti sadassa vuodessa.  Olemme kasva-
neet diplomaattiseksi, vahvaksi pohjoisen 
maaksi, josta on lähdetty valloittamaan 
maata ja parantamaan elinolosuhteita ja 
johon on tultu hakemaan turvaa, ihmisoi-
keuksia ja parempaa tulevaisuutta. Moni 
uusi asia meitä hämmentää ja herättää 

pelkoa kuin Juhani Ahon Rautatiessä konsanaan, mutta kun vähän 
tutustumme ja avaamme ajatuksiamme uudesta ja jännästä tuleekin 
osa arkea  ja hyviä ystäviä.

Osastomme osallistuu samalla maamme juhlintaan, kun juhlimme 
omaa järjestöämme. Suomen Punainen Risti kokoontuu kesäkuussa 
yleiskokoukseen Helsinkiin. Sitä ennen joka niemeen notkoon ja saa-
relmaan kantautuu juhlameininki, kun Punaisen Ristin lippu liehuu 
juhlavuoden kunniaksi.

Suomen Punainen Risti perustettiin auttamaan sotilaita Turkin so-
dassa.  Maamme oli silloin Venäjän vallan alla. Venäjän Punainen 
Risti halusi suomalaisia auttamaan Venäjän ja Turkin välisessä so-
dassa, mutta suomalaiset pelkäsivät, että apu kohdistuu pelkästään 
venäläisiin sotilaisiin. Siksi oman yhdistyksen perustaminen sai suu-
ren suosion. Autonomiseen Suomen suuriruhtinaskuntaan perustet-
tiinkin yhdistys sairaitten ja haavoitettujen auttamiseksi. Yhteistyötä 
tehtiin Venäjän Punaisen Ristin kanssa, mutta myös kotimaan apua 
pidettiin tärkeänä. Pian tuon toukokuun päivän jälkeen  heinäkuussa 
vuonna 1877 lähetettiin ensimmäinen kenttäsairaala Turkin sotaan.  
Siitä lähtien Punainen Risti on toiminut maassamme eniten apua tar-
vitsevien avuksi.

Täällä Hämeessä on piiritoimintaa ollut jo 80 vuotta. Häme on piirinä 
ollut monessa asiassa edelläkävijä ja piirimme onkin vahva suunnan-
näyttäjä. Hämeen piiri toimii Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-
Hämeen alueella ja siihen kuuluu yhteensä 68 osastoa. Piiriä juhli-
taan lokakuussa Tampere-talossa.

Onko sinulla jokin tarina Punaisesta Rististä? Oletko saanut apua 
tai toiminut vapaaehtoisena? Haluatko jakaa tarinasi meille kaikille? 
Voit kirjoittaa oman tarinasi ja lähettää sen info@punainenristi.fi ja 
tai sprhame80@gmail.com.  Jos sinulla on kuvia, niin otamme niitä 
mielellään tarinoiden tueksi. Jos taas olet kunnon puikonpyörittäjä, 
niin piiri kerää seitsemän periaatteen villasukkia. Parhaat pääsevät 
Tampere-taloon näyttelyyn ja ne lahjoitetaan vuoden lopussa ystä-
vätoimintaan. 

Vuosi on siis täynnä mahdollisuuksia tulla mukaan ja päästä heti 
juhlatunnelmaan. Vaikka olemme vähän eri-ikäisiä, niin aina mah-
tuu mukaan kaikenikäisiä. Joululoman jälkeen toimintaryhmät ovat 
täynnä toimintaa, joten tervetuloa mukaan.

Henkka

Kirjoittaja toimii viimeistä kaksivuotiskauttaan osaston puheenjoh-
tajana, joka on jo valinnut parhaat rusetit juhlatilaisuuksiin.
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NUORET JA REDDIE-KIDS

Nuorisoryhmä on tarkoitettu 12-29-vuotiaille.
Nuorisoryhmä kokoontuu  Tampurissa, 
Polttimonkatu 4:ssa,  joka toinen 
keskiviikko (parilliset viikot) 
klo 18.15-20. Nuortenryhmässä 
toiminta toteutuu nuorten tarpeiden 
ja halukkuuden mukaisesti. 
Toimimme Punaisen Ristin periaattei-
ta mukaisesti. Harjoitellemme 
mm. ensiapua sekä esiintymistä, 
jutellaan nuoria kiinnostavista ja 
ajankohtaisista asioita. 

Reddie Kids on varhaisnuorten kerho, 
joka on suunnattu 7-12-vuotiaille. 
Kerho kokoontuu  torstaisin  klo 17-18. 
Kerhotoiminnan tarkoituksena on 
tarjota lapsille hauska ja turvallinen 
ympäristö, jossa voi tutustua Punaisen 
Ristiin ja sen periaatteisiin. Kerhossa 
opetellaan  mm. ensiaputaitoja erilaisten 
pelien ja leikkien avulla.

Meihin voi olla yhteydessä jos tulee joitain kysyttävää,  
Nuorisovastaavat:
Enni Järvinen, puh. 050 5936254
Riitta Nieminen, puh. 040 1824404

MONIKULTTUURINEN TOIMINTA

Monikulttuurisessa toiminnassa on vuodelle 2017 tarjol-
la jälleen sekä uutta että tuttua. 

Jatkamme yhteistyötä Nuorisokahvila Uniikissa. Tapaa-
misista ilmoitetaan erikseen sähköpostilistalla, Face-
book-sivulla ja Rednetissä.

Kielikahvilat jatkavat Hervannan kirjastossa tiistaisin klo 
17.00–18.30 ja Sampolassa torstaisin klo 16.30–18.00. 
Kielikahvilat tarjoavat mahdollisuuden päästä keskuste-
lemaan suomen kielellä.

Opettele suomea runouden kautta! Luemme erilaisia ru-
noja ja teemme kirjoitusharjoituksia. Lisätietoja: noora.
kytoharju@gmail.com

Naisten käsityökerho kokoontuu Kaupin vastaanottokes-
kuksessa sunnuntaisin ja maanantaisin klo 14-17 sekä 
torstaisin ja perjantaisin klo 17-20. Lisätietoja: helka.
tikkanen@gmail.com.

Läksyhelpissä vapaaehtoiset ohjaajat auttavat lapsia 
läksyissä. Päivällä (klo 13-15 tai 14-16) Läksyhelppejä 
on Kaukajärven ja Peltolammin kirjastossa sekä Juhan-
nuskylän, Pohjois-Hervannan, Aleksanterin ja Lentävän-
niemen kouluissa. Lisäksi aloitetaan uudet Läksyhelpit 
Kaupin vastaanottokeskuksessa, kolmena iltana viikossa 
klo 18-20. Lisätietoja: laksyhelppi.tampere@gmail.com. 

Monikulttuurinen ystävätoiminta yhdistää ystäväpareik-
si koulutuksen saaneita vapaaehtoisia sekä maahan-
muuttajia. Jos olet kiinnostunut ryhtymään ystäväksi 
maahanmuuttajalle, ota yhteyttä mamukamutampere@
gmail.com, 040 7759 454 (ma klo 11-12.30).

Syksyllä alkanut asumisapu kuntaan saapuville pakolai-
sille ja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille jat-
kuu. Tule mukaan osaksi tärkeää kotouttavaa toimintaa, 
eli muun muassa teemailtoihin, kotikäynneille ja sisus-
tamaan asuntoja! Kysy lisätietoja osoitteesta: asumis-
vaparit@gmail.com

Olemme mukana Rasisminvastaisella viikolla 20.–
26.3.2017.

Jos haluat kuulla lisää, ota yhteyttä moku.sprtampe-
re@gmail.com. Voit liittyä sähköpostilistallemme, jonka 
kautta saat tiedon kaikesta toiminnastamme ja tapah-
tumistamme. 

Tervetuloa mukaan!

140 vuoden ajan olemme vastanneet niihin tarpeisiin, joita 
muuttuva aika on tuonut ihmisten elämään ja olemme anta-
neet merkittävän panoksemme yhteiskunnan käännekohdis-
sa. Järjestömme vaiheet kertovat myös 100-vuotiaan Suomen 
kasvamisesta köyhästä avunsaajasta avunantajaksi.
 
Myös tulevaisuuden Suomessa ihmiset ovat yhdessä autta-
massa avun tarpeessa olevia. Suomen Punaisen Ristin lahja 
100-vuotiaalle Suomelle on kouluttaa tuhansia auttajia, kaik-
kialla Suomessa.

Auttajakurssi

Tunnin mittainen ensiapukurssi.  Kurssilla opetetaan verenvuo-
don tyrehdytystä ja hengityksen turvaamista erilaisissa tilan-
teissa (hengitystien avaaminen, kylkiasento, hengitystietuke).

YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ

Tiesithän, että juuri Suomen Punai-
nen Risti toi ystävänpäivän Suomeen 
vuonna 1987? Siksi suomalaisessa ys-
tävänpäivässä on alusta asti korostet-
tu ystävyyttä, ei niinkään romanttista 
rakkautta kuten monissa muissa mais-
sa.
Tänä vuonna  suomalainen ystävän-
päivä täyttää siis 30 vuotta.  Ja tänä 
vuonna juhlimme myös Tampurin Pui-
konpyörittäjien kymmenvuotista tai-
valta.

 
Puikonpyörittäjät haluavatkin kutsua sinut 

YSTÄVÄNPÄIVÄKAHVILLE TAMPURIIN 
tiistaina 14.2. klo  11-17.

 
Kahvikupposen äärellä voimme myös puhua meille tärkeistä asioista, 
kuten inhimillisyydestä ja heikomman puolelle asettumisesta. Terve-
tuloa kahville ja tutustumaan toimintaamme 
sekä iloiseen joukkoomme.

Nähdään
  
ps. Arvomme kaikkien kahvilla käyneiden 
kesken kolme paria lämmöllä käsin 
neulottuja villasukkia.

Punaisella Ristillä 
on Suomen 
historiassa 

erityinen rooli.

Nautitaan upeassa juhlasalissa kevätmuodin tuulista  ja 
maukkaiden makujen maailmasta hyvän asian puolesta.

Tilaisuuden juontaa Jaakko Selin

menu
Lasi kuohuviiniä

Marjasmoothie

Tuorehedelmäsalaatti

Metsäsieni-timjamipiirakka

Savulohisandwich

Tuorejuusto-kurkkusandwich

Savuporo-karpalotartaletti

Tammerin porkkanamuffinsi

Pieni juustokakku

Tammerin suklaatryffelit

Juustoa ja keksiä

Tee/Kahvi

Kevättapahtuma
Radisson Blu Grand Hotel Tammerissa 
sunnuntaina 19.maaliskuuta 2017 klo 13.

Muotinäytöksessä mukana mm. 

Pääsylipun hinta 45e

TERVETULOA PALVELTAVAKSI  
ma–pe 10–18, la 10–15

puh. 050 331 2727 www.mephistoshoptre.com

Miksi MEPHISTOT!
• Soft-Air teknologia 
 pehmentävät askeleita

• Kauttaaltaan
 pehmustetut nahat.
 Ei puristusta.
 Ei hankausta.

•  Laadukasta käsityötä.
 Ammattilaisten valmis- 
 tamia kestäviä kenkiä 
 parhaista materiaaleista.

ALE JATKUU
ENNENNÄKEMÄTÖN 

PALJON KENKIÄ 

Hae omasi...

ja jalat 
jaksavat!

SATAMAKATU 8

50%20%
JOPA

Tapahtuman tuotto lahjoitetaan Punaisen Ristin Tampereen osastolle
Lippuja Tampurissa, Polttimonkatu 4. 3 krs Puh. 03 214 6905

Tampuri on
Finlaysonilla,
Polttimonkatu 4, 
33210 Tampere.
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