
HEI KAIKKI SPR TAMPEREEN 

OSASTON YSTÄVÄVAPAAEHTOISET! 

Syysterveiset Tampurista! Syksyn toiminta alkaa olla hyvässä vauhdissa, toivottavasti myös 
tapaamiset omien ystävien kanssa ovat lähteneet mahdollisen kesäloman jälkeen taas 
mukavasti käyntiin. Olettehan yhteydessä ystävävälitykseen, jos tilanteenne ystävätoimin-
nassa muuttuu. 

Ystävävälityksen yhteystiedot ovat muuttumassa 14.10. alkaen.  
Välitystä tekee lisäkseni lokakuusta alkaen myös vapaaehtoinen Enni.

• Ystävävälityksen puhelinnumero 050 4649 667, 
   päivystysajat tiistaisin klo 15–17 ja perjantaisin klo 13–15.
• Sähköpostiosoite ystavavalitys@sprtampere.fi

Tampurin uusi viikko-ohjelma on tässä kir-
jeessä liitteenä, tämä ohjelma on voimassa 
koko loppuvuoden. Ystävävapaaehtoisten Ys-
täväkahvila jatkaa edelleen tiistaisin klo 15-17. 
Ystäväkahvilaan voi tulla oman ystäväasiakkaan 
kanssa, tapaamaan muita ystävävapaaehtoisia 
tai tutustumaan uusiin ihmisiin. 

Viime keväänä ystävien perinteinen teatteriretki 
jäi valitettavasti toteuttamatta. Teatteriretki 
onkin luvassa nyt syksyllä, lauantaina 9.11. 
Silloin suunnataan bussikuljetuksella Valkeakos-
ken kaupunginteatteriin katsomaan Pullo Cavaa 
ja aurinkoa -näytelmää. Näytös alkaa klo 16, 
joten lähdemme Tampereelta klo 15. Päivään 
sisältyvän teatterilipun,  bussikuljetuksen ja 
väliaikatarjoilun omavastuu on 20 euroa. Ilmoit-
taudu mukaan retkelle Tampuriin keskiviikkoon 
9.10. mennessä. Teatterimatkan maksun voi 
suorittaa Tampuriin. 

Ystävätoimintaan olisi nyt tarjolla hieman uu-
denlaista sisältöä. Kaupungin kulttuuriluotsi- 
toiminnasta otettiin yhteyttä, ja he haluaisivat 
tarjota Kulttuuriluotsi-palvelua ystävävapaaehtoisille ja ystäväasiakkaille. Palvelu toimii 
niin, että ystävävapaaehtoinen tilaa etukäteen tietylle ajankohdalle koulutetun kulttuuri-
luotsin, jonka kanssa sekä vapaaehtoinen että ystäväasiakas pääsevät haluamaansa kult-
tuurielämykseen ilmaiseksi. Tämä kuulostaa erinomaiselta yhteistyöltä ystävätoimintamme 
kanssa, mutta olkaa yhteydessä ja kommentoikaa tämän mahdollisuuden mukaan ottamis-
ta ystävätoimintaan! Lisää palvelusta voi lukea täältä: https://www.tampere.fi/kulttuu-
ri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/luotsit.html

Hämeen piiri järjestää Tampurissa lauantaina 12.10. Ystävätoiminnan jatkokurssin. Jos 
sinulla vielä tämä koulutus käymättä tai haluat vaikka tulla kertaamaan asioita, ilmoit-
taudu kurssille ottamalla yhteyttä minuun! Yhteystiedot löytyvät kirjeen lopusta. Kaikkiin 
tapahtumiin ja kursseille ilmoittautuminen hoituu ottamalla yhteyttä Tampuriin.
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Moi kaikki!

Olen Enni ja aloitan  
vapaaehtoisena ystävävälit- 
täjänä Tampereen osastossa. Opiskelen yh-
teiskuntatieteitä ja olin kesän harjoittelussa 
Tampurissa, jolloin ystävävälittäjän hommat 
tulivat tutuiksi. Monen teidän kanssa olenkin 
tainnut jo jutella :)

Omat ystävät ovat itselleni valtava onni ja voi-
mavara. Toivoisin että voisin auttaa muitakin 
löytämään hyviä ystäviä!

Aiemmalta koulutukseltani olen sosionomi ja 
olen laajasti kiinnostunut yhteiskunnallisista 
asioista. Tällä hetkellä aikani kuluu pitkälti 
opintojen parissa, mutta vapaa-aikaani vietän 
luonnossa liikkuen, eläinten kanssa puuhaillen, 
kirjoja lukien ja uiden. 

Minuun voi jatkossa olla yhteydessä ystävätoi-
mintaan ja välitykseen liittyen tiistaisin klo 15 
ja 17 välisenä aikana ja muina aikoina teksti-
viestitse numeroon 050 4649 667.



Muutakin koulutusta ja tapahtumia on syksyn aikana runsaasti tarjolla: 
• Vapaaehtoisten ensiapukurssi 5.–6.10. klo 8.30–15.30
• Henkinen tuki 9.11.
• Kotoutumisen tukena, päivämäärä vielä vahvistamatta.

Nälkäpäiväkeräys 26.–28.9.
• Moni teistä onkin jo ilmoittautunut erilaisiin vastuu-

rooleihin tai sitten varsinaisiksi kerääjiksi. Mukaan 
kuitenkin mahtuu vielä! Keräyspäivien ajan keräys-
keskuksena toimii Tampuri ja lisäksi Ratinan kauppa-
keskuksessa on lippaidenjakopiste.

Pisara 2019 -harjoitus lauantaina 26.10.
• Mitä Tampereen osasto tekisi, jos puhtaan veden jake-

lu häiriintyisi Tampereen alueella? Kaikki vapaaehtoiset 
ovat osa valmiuttamme, olemmehan ennen kaikkea val-
miusjärjestö. Tule mukaan suunnittelemaan konkreettiset 
toimenpiteet valmiutemme kehittämiseksi! 

Koska Tampurissa riittää viikottainkin monenlaista tapahtumaa, olen perus-
tamassa Tampurin tiedotus -sähköpostilistan. Listalle tulee viestiä noin 
kerran viikossa tulevista tapahtumista. Kaikki toiminnassamme mukana ole-
vat vapaaehtoiset lisätään listalle automaattisesti, mutta jos et halua saada 
listan viestejä, otathan minuun yhteyttä, niin poistan sinut listalta.

Ystäväkirje on jatkossa tarkoitus lähettää neljä kertaa vuodessa paperisena, 
kahdesti syksyllä ja kahdesti keväällä. Olethan yhteydessä, jos kirjeitä ei jos-
tain syystä kuulu ja varmistathan, että osoitetietosi ovat ajan tasalla. Kirjeen 
voi tarvittaessa hakea myös Kohtaamispaikka Tampurista aukioloaikoina. 

Oikein ihanaa alkavaa syksyä! 

Ystävällisin terveisin,
Kaisa

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


