
HEI SPR TAMPEREEN OSASTON 
YSTÄVÄVAPAAEHTOISET! 

Olen Kaisa Kuuppo ja olen aloittanut huhtikuun alussa 
uutena vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina Tampereen 
osastossa Kohtaamispaikka Tampurissa. Työhöni kuuluu 
Tampurin päivittäisen toiminnan pyörittäminen, vapaaehtois-
ten tukeminen ja kouluttaminen sekä ystävävälitys. Olen toi-
minut aiemmin SPR:n vapaaehtoisena ja reilun vuoden osaston 
hallituksessa. Olen iloinen ja innoissani, kun nyt pääsen työskente-
lemään osaston vapaaehtoisten hyväksi päivittäin. 

Viime vuoden lopulla todettiin, että monen erillisen toimikunnan pyörittäminen on osas-
ton vapaaehtoisille raskasta ja kuormittavaa. Itsekin toimin usean vuoden ajan nuoriso-
toimikunnassa, jonka merkitys tuntui vähenevän vuosi vuodelta. Nuoriso-, ystävä- ja 
monikulttuurisuustoimikunnista päätettiinkin vuoden 2019 alussa luopua ja näiden tilalle 
perustettiin Yhteisöllisyys-tiimi, eli NAVI-tiimi. NAVI-tiimi toimii laajasti osaston monen eri 
toimintaryhmän yhteisenä tapaamispaikkana, jossa voidaan tarpeen mukaan navigoida 

toiminnoille uusia suuntia. NAVI-tiimi on kaikille avoin, eikä siinä ole erik-
seen nimettyä puheenjohtajaa ja sihteeriä. Tapaamisissa keskustel-

laan ajankohtaisista asioista, tulevista tapahtumista ja toiminnassa 
mukana olevien vapaaehtoisten itse tärkeinä pitämistään asioista. 

Minä Tampurin työntekijänä toimin tapaamisten koollekutsujana. 

TAMPURI muutti helmikuun alussa uusiin ja hienoihin katu-
tasossa sijaitseviin tiloihin osoitteeseen Otavalankatu 12. 
Tampurin viikko-ohjelma (tässä kirjeessä liitteenä) sisältää 
nyt paljon kaikille tamperelaisille avointa ohjelmaa. Minun ja 
muiden työntekijöiden lisäksi Tampurissa on aukioloaikoina 
maanantaista torstaihin aina useita harjoittelijoita. 

TIISTAISIN KLO 14-16 TOIMII YSTÄVÄKAHVILA, joka on avoin 
kaikille, mutta erityisesti suunnattu teille ystävävapaaehtoisille. 

Kahvilaan voi tulla tapaamaan muita ystäviä tai tulla kahvittele-
maan vaikka oman ystävän kanssa. 

TULEVIA TAPAHTUMIA

• TAMPURIN TUTUSTUMIS- JA ESITTELYILTA YSTÄVILLE järjestetään maanantaina 29.4. 
klo 17-19. Parillisten viikkojen maanantaisin toimii Vohvelikahvila, joten tutustumisillassa 
on tarjolla vohveleita, kahvia ja teetä. 

•  OSASTOPÄIVÄ järjestetään Tampurissa lauantaina 4.5. klo 9-13 teemalla SPR Tam-
pereen osasto 2023. Osastopäivän tarkoituksena on koota jäseniämme ja vapaaehtoisia 
yhteen suunnittelemaan ja kehittämään osaston toimintaa. Osastopäivän teemoja ovat 
ainakin Tampurin toiminta, osaston uusien alueiden toiminnan kehittäminen (Härmälä ja 
Messukylä liittyivät vuoden alusta osastoomme) sekä osaston kokonaisvalmius. Päivään 
ovat kaikki vapaaehtoiset tervetulleita, tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet lähete-
tään vielä myöhemmin. 



•  YSTÄVÄTOIMINNAN 60-VUOTISJUHLA on lauantaina 25.5. Jyväskylässä. Jos olet il-
moittautunut juhlaan mukaan, etkä ole saanut vahvistusta, tarvitset vielä kyytiä tai sinulla 
jotain muuta kysyttävää, olethan yhteydessä. Mikäli et ole lähdössä mukaan retkelle, mut-
ta haluat päästä näkemään ja kokemaan juhlatunnelmaa, voit tulla Tampuriin katsomaan 
liveseurantaa juhlista kello 14.00-16.15. Ilmoittaudu etukäteen Tampuriin, niin osataan 
keittää sopiva määrä kahvia tarjolle.

YSTÄVIEN KEVÄTRETKI 16.5.

Ystävien perinteinen kevätretki järjestetään tänä vuonna 
torstaina 16.5. Suomen Punaisen Ristin Logistiikkakeskuk-
seen Kalkkuun. Logistiikkakeskus on tärkeä osa järjes-
tömme sekä kansallista että kansainvälistä valmiutta ja 
auttamistyötä, joten on hyvä, että jokainen vapaaehtoi-
nen pääsee itse näkemään, mihin yhdessä pystymme. 
Kokoonnumme Tampurilla kello 16.30, josta matkaam-
me Kalkkuun TKL:n bussilla. Halutessasi voit myös tulla 
suoraan Logistiikkakeskukselle (Kalkun kehätie 4), jossa 
aloitamme kahvittelun merkeissä noin kello 17.30. Päivä 
päättyy kello 19.30 mennessä. Ilmoittaudu retkelle 11.5. 
mennessä Kaisalle. Yhteystiedot löydät kirjeen lopusta.

KESÄTOIMINTAA 

Tampurin viikko-ohjelmaa kesäajalle 3.6.-30.8. aletaan myös pian suunnitella. Myös ystä-
viltä toivotaan ideoita ja ehdotuksia toimintaan. Halutaanko esimerkiksi Ystäväkahvilaa 
jatkaa ja mihin aikaan? Mitä muuta me voisimme yhdessä tehdä tai järjestää? 

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!

Minuun voi olla yhteydessä aivan kaikissa asioissa joko sähköpostitse 
kaisa.kuuppo@punainenristi.fi tai puhelimitse 050 475 1888.

TAMPURI ON
AVOINNA 

MA-TO 9-15

TULE POIKKEAMAAN
KAHVILLA SILLOIN 

KUN SINULLE 
SOPII! 


