
HEI SPR TAMPEREEN YSTÄVÄ-

TOIMINNAN VAPAAEHTOISET! 

Toivottavasti uusi vuosikymmen on lähtenyt kaikilla mukavasti käyntiin! 

Kohtaamispaikka Tampurissa on ollut tohinaa jo muutaman viikon ajan ja liitteenä tässä 
kirjeessä onkin tuttuun tapaan Tampurin ajantasainen viikko-ohjelma. Ohjelmasta nostona 
Terveyspiste, jonka vastaanotto on parillisten viikkojen keskiviikkoina klo 17–18.

TERVETULOA ELOKUVIIN!

Saimme loppuvuodesta vielä hienon joululahjan, kun 
Osuuspankki Tampere otti meihin yhteyttä ja halusi 
tukea osastomme ystävätoimintaa. Tämän yhteistyön 
myötä tarjoammekin ystävätoimintamme vapaaehtoi-
sille sekä ystäväasiakkaille elokuvaillan keskiviikko-
na 4.3. Finnkinon elokuvateatteri Plevnassa (Itäi-
nenkatu 4, 33210 Tampere). Elokuvanäytöksenä on 
suomalainen uutuuselokuva Helene. Ohessa kutsu.

Elokuvailta on hyvä tilaisuus päästä viettämään aikaa 
ystäväasiakkaasi kanssa. Etusijalla tapahtumaan ovat 
siis ystäväparit, mutta jos sinulla ei ole tällä hetkellä 
ystäväasiakasta tai hän ei pääse mukaan, olet toki 
tervetullut yksinkin. 

Elokuvasalissa on rajallinen määrä paikkoja, joten 
ilmoittautuminen on tärkeää. Ennen elokuvaa tarjol-
la on kahvi ja elokuvasaliin saat mukaasi leffaeväitä. 
Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti osoitteessa 
www.lyyti.in/sprhelene. Voit ilmoittaa samalla lo-
makkeella sekä itsesi että ystäväasiakkaasi mukaan. 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan!

MITÄ TOIMINTAA JATKOSSA?

Ystävätoiminnan vapaaehtoisille ei ole nyt hetkeen järjestetty säännöllisesti ohjelmaa. 
Olen jutellut useiden vapaaehtoisten kanssa ja yrittänyt hieman ottaa selvää toiveistanne 
mahdollisen muun toiminnan suhteen ja nyt onkin tarkoitus selvittää näitä toiveita vielä 
tarkemmin. Olen koostanut kyselyn ystävätoiminnan vapaaehtoisille, jossa kartoitetaan 
hieman nykyistä ystävätoiminnan tilannetta sekä teidän vapaaehtoisten toiveita koskien 
koulutuksia ja tapahtumia. 

Kysely on tässä liitteenä paperisena ja voit palauttaa sen Kohtaamispaikka Tampuriin tai 
tuoda vaikka mukanasi tuonne elokuvanäytökseen! Vaihtoehtoisesti voit vasta kyselyyn 
netissä osoitteessa: www.lyyti.fi/questions/118a45b362 

Toivon kyselyyn mahdollisimman paljon vastauksia, jotta pystymme kehittämään mahdol-
lisimman monen mielestä mieluista toimintaa. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 
Punaisen Ristin yllätyspalkinto!
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KOULUTUKSIA JA TAPAHTUMIA

Lopuksi vielä muutamia tulevia koulutuksia Kohtaamispaikka Tampurissa. 
Ilmoittautumiset koulutuksiin osaston nettisivujen tapahtumakalenterin kautta: 
www.tampere.punainenristi.fi tai puhelimitse Tampuriin 050 475 1888. 

• Tampurin 1-vuotissynttärit perjantaina 14.2. klo 10–13 
Tervetuloa synttärikahville Tampuriin ystävänpäivänä!  
Kahvipannu on kuumana kello 10-13, erillistä  
ilmoittautumista ei tarvita. 

• Ensihuollon peruskurssi lauantaina 15.2. klo 9–17 
Kurssin tavoite on antaa valmiuksia toimia ensihuol-
lon tehtävissä erilaisissa onnettomuus- ja kriisitilan-
teissa. Tavoitteena on saada kuva ensihuollon sisäl-
löstä ja tehtävistä sekä tuntea ensihuoltotoiminnan 
perusperiaatteet unohtamatta tilanteiden purkua.

• Kotoutumisen tukena -koulutus tiistaina  
10.3. klo 17.30–20 
Koulutuksessa saat tietoa pakolaisuudesta, paperitto-
muudesta, kotoutumisesta sekä sitä tukevasta vapaaeh-
toistoiminnasta Punaisessa Ristissä.

• Henkisen tuen peruskurssi lauantaina 14.3. klo 9–17 
Henkisen tuen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujilla  
valmiudet ymmärtää niitä tunteita, ajatuksia ja reaktioita, joita äkilliset  
kriisitilanteet aiheuttavat heissä itsessään ja muissa. Koulutus antaa  
valmiuksia kohdata ja auttaa muita ihmisiä, jotka ovat joutuneet  
äkilliseen kriisitilanteeseen.

Tavataan taas Tampurissa! 

Terkuin,
Kaisa

kaisa.kuuppo@redcross.fi
p. 050 475 1888
tampere.punainenristi.fi

OTA HETKI AUTTAMISELLE!
Olethan Sinäkin jo Punaisen Ristin jäsen?

Jäsenyys on helppo ja hyvä tapa auttaa ja
tukea paikallista Punaisen Ristin toimintaa.

Jäsenenä mahdollistat
Tampereen osaston toimintaa. 

Jäsenmaksu on aikuisilta vain 20 euroa 
vuodessa ja alle 29-vuotiailta 10 €/vuosi.

Liity netissä: 
punainenristi.fi/liity

Jäseneksi voit liittyä myös Tampurissa.


