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SINKKUTOIMINTAA

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNNAT

Sinkkuillat

Vertaistapaaminen yksin eläville työikäisille
aikuisille Aleksanterin kirkon kryptassa

Sinkkuillat tarjoavat mahdollisuuden tavata muita
yksin eläviä.
Voit tulla mukaan silloin kun haluat ja olet tervetullut
myös valmistelemaan yhdessä toimintaa.
Olet tervetullut tulemaan jo etukäteen kattamaan
kahvipöytää ja järjestelemään tilaa sopivaan
kuntoon. Kokoontumisissa on käynyt n. 20–40
yksinasuvaa, jotka ovat kaiken ikäisiä aikuisia.
Kahvia/teetä tarjolla
Sinkkuiltojen kokoontumiset maanantaisin
klo 18–20
10.9. Pihasuunnistusta Pyynikin kirkkopuistossa
8.10. Matkailta. Ota mukaasi matkamuisto tai
kuva matkalta, millä olet ollut
5.11. Leivotaan joulupipareita
ja askarrellaan jouluksi
17.12. Sinkkujen joulujuhla.
Illoissa mukana diakoni
Sari Peltonen

tampereensinkut.fi

Sinkkujen kävelyretki

Kiinnostaako pikku kävelyretki lauantain
iloksi?
Kokoontuminen lauantaisin klo 14 Aleksanterin kirkon
pääoven tuntumassa. Siitä lähtö porukalla yhdessä sovittavaan
paikkaan. Kävelyretkillä ei ole mukana etukäteen sovittua
ohjaajaa, vaan paikalle saapuneet päättävät yhdessä päivän
kävelykohteen kiinnostusten mukaan. Muista retkistä
ilmoitamme erikseen. Seuraa ilmoittelua.

Nekalan saunaillat

lauantaisin 8.9., 29.9., 20.10., 17.11.,
1.12. ja 15.12. klo 17–21 Nekalan
seurakuntatalon alakerrassa nuorisotyön
tiloissa, Kuoppamäentie 23. Sisäänkäynti
Kuismantien puolelta keittiön ovesta.
Illan aikana tapaat muita yksin eläviä,
jotka Sinun tavoin kaipaavat juttuseuraa
myös viikonloppuisin.
Voit myös pelata biljardia, liitokiekkoa, pingistä ja
muita pelejä. Nyyttikestit. Saunomismahdollisuus,
oma pyyhe ja pesuaineet mukaan!
Keskustorilta paikalle pääset bussilla numero 10,
pysäkki on talon edessä.
Vastuuhenkilönä illoissa on vapaaehtoisohjaaja.

Teemaillat Linnainmaalla
Tarjolla juttuseuraa, sisäpelejä ja nyyttärit. Talosta
löytyy mm. pingispöytä ja biljardi sekä lautapelejä.
Illan aikana tapaat muita yksin eläviä, jotka Sinun
tavoin kaipaavat juttuseuraa myös viikonloppuisin.
• Kerran kuussa lauantaisin kello 18—21
• Linnainmaan seurakuntakeskus,
Korpikodinkatu 2, 33580 Tampere
• Keskustasta pääset paikalle esim.
busseilla 1, 8 ja 28 ja 29.
Pysäkki on Linnainmaan Citymarketin kohdalla.
25.8.
22.9.

Peli-ilta
Tehdään iltapalaa
talon aineksista
27.10. Elokuvailta
24.11. Joulukorttiaskarteluja

Tule
muk
aan!

Parittomat K-63
Sinä yli 63–vuotias!

• Kyllästyttääkö yksin oleminen? Haluaisitko tutustua
uusiin ikäisiisi ihmisiin?
• Etsitkö juttuseuraa tai kaveria ulkoiluun, teatteriin,
elokuviin tai muuhun yhdessä tekemiseen?
• Haluatko vaihtaa ajatuksia yksin elämisen haasteista?
Tämä voi olla mahdollisuutesi!
Yli 63-vuotiaat parittomat kokoontuvat Seurakuntien
talolla Suurella sydämellä -klubilla osoitteessa:
Näsilinnankatu 26, katutaso parittomina torstaina
klo 10–11.45 ajalla 13.9.–20.12.
Tule rakentamaan yhteisiä kokoontumisia sinun näköisiksi!
Syksyn aikana käsitellään osallistujia kiinnostavia aiheita.
Tilaisuuksien jälkeen on mahdollisuus lähteä porukalla
syömään johonkin yhdessä sovittavaan lounaspaikkaan.
Työntekijä on paikalla joissakin
tapaamisissa, mutta ei joka kerralla.
Kysy lisää: yhteiskunnallisen
työn diakoni Sari Peltonen,
sari.peltonen@evl.fi,
050 381 7177

tampereensinkut.fi

Pikadeitit

Aleksanterin kirkon kryptassa la 17.11.2018
50+ v.
klo 13–14.30
35–50 v. klo 15–16.30
20–35 v. klo 17–18.30
Ilmoittautuminen osoitteessa

tampereensinkut.fi

Lisätietoja: pikadeitit@evl.fi

LAPSI ON ILO -RYHMÄ

Yksinhuoltajalle ja n. 2–8-vuotiaalle lapselle
suunnattu ryhmä, jossa tehdään ja koetaan
yhdessä asioita.
Ryhmän tavoitteena on tarjota vertaistukea yksinhuoltajille, vaalia lapsen ja vanhemman välistä
suhdetta sekä lisätä voimavaroja arkeen. Ryhmä
kokoontuu torstaisin 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja
13.12. Kalevan kirkolla saleissa 4 ja 5 klo 17–18.30.
Aloitamme salissa 4 pienellä välipalalla. Ryhmä on
tarkoitettu vanhemmalle ja yhdelle lapselle.
Tapaamiskerroilla ollaan aluksi kaikki yhdessä, lopussa
aikuisille omaa ohjelmaa ja lapset ovat lastenohjaajan
hoidossa. Ryhmään mahtuu 6 lasta.
Ryhmä materiaaleineen on maksuton ja siihen
sitoudutaan viideksi kertaa.
Tiedustelut, ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot
28.9. mennessä: diakoni susanna.laitinen@evl.fi,
050 541 5790
Tampereen seurakuntien sinkkutyö löytyy myös
Facebookista nimellä Tampereen sinkut.
Ilmoittelemme sivulla tapahtumista ja muusta
ajankohtaisesta. Käy tykkäämässä!

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä/sinkkutoiminta
diakoni Sari Peltonen, sari.peltonen@evl.fi, 050 381 7177

Tampereen sinkut

TAMPEREEN EV.LUT.
SEURAKUNTAYHTYMÄ

