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kyläläiset ovat tervetulleita meille! Voit halutes-
sasi osallistua kotimme toimintaan, käydä lou-
naalla tai kahvilla. 

Kotipirttiin on täksikin kesäksi palkattu reip-
paita yläkoululaisia ja lukiolaisia hankkimaan 
työkokemusta. Yhdessäolon lisäksi heidän tehtä-
viinsä kuuluu arkisia kodin askareita ja pihojen 
hoitoa, ulkokukkien kastelu, pihapelien pelaami-
nen, asukkaiden ulkoiluttaminen ja seurustelu 
heidän kanssaan. Sisätyöt sisältävät asukkaiden 
kanssa pelattavia sisäpelejä, ikkunoiden pesua, 
asuntojen parvekkeiden pesua yms.

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoimin-
nasta, löydät meiltä monipuolisia tehtäviä. Ota 
yhteyttä kotipirttiry.fi.

Toivotan lämmintä kesää kaikille ja kiitos 
mahtavasta yhteistyöstä! 

Kaija Kallinen

Ihanaa kun saatiin jälleen pitkästä aikaa kun-
non kesä kotisuomeen. Toivotaan koko kesälle 
lämpimiä päiviä ja auringonvaloa, jotta saisimme 
nauttia mahdollisimman monipuolisesti ulkona 
olemisesta.

Kotipirtti on paikka, jossa tapahtuu paljon, 
tapahtumat koostuvat ostopalveluina tuotetuis-
ta tapahtumista ja aktiivisen henkilökuntamme 
ideoimista asukastapahtumista. Kesäaikana ta-
pahtumat on tavoite pitää ulkoilmatapahtumina. 
Tiesithän, että kaikki omaiset, ystävät, tuttavat ja 

TOIMINNANJOHTAJAN
nurkkaus

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen,
kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen…

Meeri Saimaja on asunut runsaan vuoden Ko-
tipirtissä.  Hän on kotiutunut hyvin, koska on 
omien sanojensa mukaan suulas ja tottunut ole-
maan ihmisten kanssa tekemisissä. 

- Kehotan aina kaikkia tulemaan sakkiin mu-
kaan. Yksin ei passaa kämppäänsä jäädä, sanoo 
tämä pirteä 93-vuotias kotipirttiläinen.

Meeri muutti Kotipirttiin, kun ei polvivaivo-
jensa vuoksi pystynyt enää asumaan omassa 
asunnossaan Raiskionkadulla.  Hän ei entuudes-
taan tuntenut Kotipirtistä juuri ketään, mutta on 
nopeasti tutustunut muihin asukkaisiin. Hän on 
pitänyt kiinni periaatteestaan, että itse on lähdet-
tävä muiden seuraan, koska hoitajilla ei ole aikaa 
hakea jokaista erikseen asunnostaan. 

Meeri käy mielellään Kotipirtissä järjestettä-
vissä erilaisissa tapahtumissa, mutta ”osallistuu 
niihin vain olemisella”. 

- Olen sen verran utelias, että käyn katsomas-
sa, mitä tapahtuu. Olin työelämäaikoina aktiivi-
nen kaikenlaisissa touhuissa, mutta nykyään jä-
tän mielelläni tekemiset muiden vastuulle, Meeri 
tuumaa. 

Meeristä tuli nopeasti 
kotipirttiläinen

Ikävuosista huolimatta Meeri on ajan hermol-
la. Hän lukee päivittäin Aamulehden sekä seuraa 
televisiosta  uutisia, tv-sarjoja ja elokuvia. Pöy-
dällä on sanaristikkolehti, jota hän täyttää ilta-
päivän hiljaisina hetkinä. 

Meeri kertoo mielellään muistelevansa men-
neitä, muun muassa niitä lukuisia ulkomaan-
matkoja, joita hän miehensä kanssa aikoinaan 
teki. Vielä viime kesänä hän matkusti poikansa 
seurassa syntysijoilleen Rovaniemelle, mutta 
totesi, että nyt on matkailun aika ohi. Se tuntui 
liian raskaalta.

- Täältä Kotipirtistä minun ei tee mieli minne-
kään. Täällä on erinomainen hoito, hyvä ruoka, 
paljon tuttuja ja kaunis huone asua. Henkilökun-
ta antaa sen tunteen, että se tekee kaikkensa mei-
dän asukkaiden eteen, Meeri kiittelee.

Kun haastattelija tivaa, onko mitään, mitä Ko-
tipirtistä puuttuu, Meeri miettii hetkisen. 

- Ehkä oma asukasyhdistys olisi paikallaan. Se 
keräisi asukkaiden mielipiteitä erilaisista asioista 
ja veisi ne päättävien tahojen tietoon.

 
Teksti ja kuva: Tuula Bergé
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Pop Up Kyläpaikka Kotipirtillä!

Kotipirtillä riitti puheensorinaa tiistaina 20. 
maaliskuuta. Ryhmä 2. ja 3. vuoden sosiono-
miopiskelijoita kutsuivat kaikki talon asukkaat, 
omaiset, työntekijät sekä myös talon ulkopuoli-
set kyläilemään Kotipirtin Kyläpaikkaan. 

Kyläpaikassa oli mahdollisuus kuunnella mu-
siikkia, katsella mustavalkoelokuvia isien töistä 
sekä tutkailla vanhoja tavaroita ja arvuutella 
tuoksuja. Laulettiinpa kyläilijöiden toiveesta 
myös yhteislauluja! Kyläpaikan ohessa oli mah-
dollista myös laittaa toiveensa toivomuspuuhun 
tai kirjoittaa kirje nimettömästi. 

Tärkeintä Kyläpaikassa oli kuitenkin sen läm-
min, avoin ja rento ilmapiiri, jonka loitte te kaikki 
kyläilijät yhdessä! Ihmiset viihtyivät ja jokainen 
oli tervetullut paikalle. Kiitos siitä ihan jokaiselle, 
joka kyläili Kyläpaikassa!

Lämmintä ja aurinkoista kevään jatkoa koko 
Kotipirtin väelle!
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Kotipirtin menneitä
TAPAHTUMIA

KOTIPIRTIN TAPAHTUMA�LENTERI

 

Säännölliset ryhmät: 

MAANANTAISIN klo 10.45  Naisten yhteinen ohja�u toiminta kuntohuoneella
TIISTAISIN klo 14  Papat kuntohuoneella ja klo 15 Ladyt kuntohuoneella

klo 10  Vapaaehtoiset ulkoilu�avat asukkaita
TORSTAISIN 
TORSTAISIN 

Anni laula�aa ryhmäkodissa aamupäivisin
TORSTAISIN 16.30-17.30 Ukko-kerho päiväkeskuksessa
PERJANTAISIN Nääsvillen kuntoryhmä (ryhmä täynnä)

Seuraa Aamulehden minne mennä palstaa ja www.kotipir�iry.� sivujamme.

 

VAIHTUVA OHJELMA
Pe 15.6. klo 9-13 Vaatemyyntiä aulassa Kaijan ja Kallen putiikki
Pe 15.6 klo 13 Pihakirkko Harjun srk
Ma 18.6. klo 12 Kyläpyöräjuhlat  Tanssiorkesteri 
  Yön lyhdyt ulkosalla sään salliessa +
  Klovniposteljoonit, mahdollisuus ruokailla omakustanteisesti
Ti 19.6. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 19.6. klo 13 Muistojen kultaiset vuodet 1952-1958
                          Eliisa tea�erin näytelmä etupihalla
La 23.6. klo 13 Pihapelejä ja grillimakkaraa
Su 24.6. klo13 Vohvelin paistoa ja yhdessä oloa terassilla
Ti 26.6. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 26.6. klo 13 Rientolan soi�okunta esiintyy etupihalla
To 28.6. klo 13 Laulua ja tanssia Jukka Häkkilä
Pe 29.6. klo 10.30 Äidit ja lapset viihdy�ävät päiväkeskuksessa
Ma 2.7. klo 13 Bingo 2€
Ti 3.7. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 3.7. klo 13 Lauluyhtye Hilutus esiintyy
To 5.7. klo 13 Suvilauluja Teuvon ja Annin kanssa 
Ti 10.7. klo 12.30-14 Pihapelejä
To 12.7. klo 13 Pihakirkko Harjun srk
Ti 17.7. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 17.7. klo 13 Suomalaisia elokuvasävelmiä Pirjo Äikäs
Ti 24.7. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ke 25.7. klo 14.30 Asukasretki kesätea�eriin (liput ennakkoon)
Ti 31.7. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ma 6.8. klo 13 Bingo 2€
Ti 7.8. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 7.8. klo 13 Harmonikkaorkesteri Elokonser�i etupihalla
Ti 14.8. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ti 14.8. klo 13 Pihakirkko Harjun srk
To 16.8. klo 13 Laulua ja tanssia Jukka Häkkilä
Pe 17.8. klo 10 Toiminnallinen tuokio ulkona
Ti 21.8. klo 12.30-14 Pihapelejä
Ke 22.8. klo 13.30-14 Vanhusneuvoston kaavakävely
Ti 28.8. klo 2.30-14 Pihapelejä
To 30.8. klo 13 Teuvo ja Anni syyslaulut
Ma 3.9. klo 13 Bingo 2€
Ti 4.9. klo 14-15.15 Kuulonlähihuolto
Ti 18.9. klo 13 Pirjo Äikäs laulelee
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Joukkorahoituksen vauhdittaminen Tampe-
reella on ollut yksi 6Aika – avoimet innovaa-
tioalustat -hankkeen tavoitteista. Muun muassa 
Käräjätörmän kyläpyörästä tuli totta joukkora-
hoituksen voimalla.

Riksapyörä oli käynyt muutamaan otteeseen 
haaveissa Kotipirtin palvelutalossa, joka tuottaa 
ikäihmisten asumispalveluja, päiväkeskustoi-
mintaa ja tapahtumia alueen asukkaille Tampe-
reen Tohlopissa. Mikäpä olisikaan riksakyytiä 
hauskempi tapa tarjota ulkoilun riemua kaiken 
ikäisille ihmisille – ja etenkin heille, jotka eivät 
kykene tavallisen polkupyörän selkään!

– Katselimme hintoja ja totesimme, että hyvä 
riksapyörä olisi aika kallis investointi, jota ei noin 
vain tehdäkään, kertoo Kotipirtti ry:n toimin-
nanjohtaja Kaija Kallinen.

Unelmat saivat uutta pontta joukkorahoitusil-
lasta, johon Tampereen kaupunki ja Mesenaatti.
me -palvelu kutsuivat kaikkia aiheesta kiinnostu-
neita. Tilaisuus oli osa 6Aika – avoimet innovaa-
tioalustat -hankkeen pyrkimystä tehdä joukkora-
hoitusta tutuksi. Kotipirtin riksapyöräideat se sai 
vierimään eteenpäin.

– Innostuimme joukkorahoituksesta. Tavoit-
teeksi otettiin Käräjätörmän yhteisen kyläpyörän 
hankkiminen ja koko kylän saaminen mukaan 
harrastukseen, kertoo Kotipirtin Etsivä vanhus-
työ -hankkeen projektisuunnittelija Laura Selin-
Hannola.

Summat ja vastikkeet
Tuumasta ryhdyttiin toimeen ja Mesenaatti.

me-palveluun piti siis laatia kampanja, joka hou-
kuttaisi tarinallaan kyläpyörästä kiinnostuneet 
hellittämään kukkaronnyörejään. Etukäteen tuli 

Täältä tulee
Käräjätörmän kyläpyörä!

punnita sekin, millaisia summia ihmiset halu-
aisivat hankkeeseen laittaa ja mitä tarjottaisiin 
vastikkeeksi.

Esimerkiksi 20 euron rahoittajalle luvattiin 
sähköpostiin iloisia pyöräilyhymyjä ja 40 euron 
rahoitukseen houkutteli kyläpyörän logolla va-
rustettu reppu. Isommilla summilla saattoi saada 
pyörän käyttöönsä tai mainospaikan siihen.

– Yksittäisten ihmisten osallistumisia pienillä 
rahoituksilla kertyi meille lopulta aika vähän. 
Ehkä pienin summa olisi pitänyt pudottaa kymp-
piin, sillä 20 euroa on kuitenkin monelle iso raha, 
Kallinen pohtii.

– Isommilla rahoitussummilla oli meidän 
kamppiksessamme merkittävä rooli, mutta eivät 
nekään ihan helpolla tulleet. Tarvittiin hienova-
raista muistuttelua, että lupaukset muuttuivat to-
deksi ja rahat tosiaan tulivat tilille, Selin-Hannola 
kertoo.

Kampanjan markkinointi
Kampanjasta viestittiin monin tavoin. Käräjä-

törmän kyläpyörän oma logo, esitteet, tiedotteet, 
Facebook-sivu, laaja sähköpostijakelu ja Kotipir-
tin Yhressä Nääs -lehti veivät sanomaa eteenpäin. 
Sanan levittämiseen pyydettiin mukaan Kotipir-
tin henkilökuntaa, hallintoa, asukkaita ja heidän 
omaisiaan sekä erilaisia yhteistyökumppaneita.

– Joka käänteessä muistimme aina mainita, 
että meillähän on tämä kyläpyörähanke, Kallinen 
naurahtaa.

– Some-markkinointiin olisi voinut panostaa 
alusta saakka enemmänkin, sillä olisi voinut saa-
da yksittäisiä lahjoittajia liikkeelle, Selin-Hanno-
la arvelee.

Teknisesti Mesenaatti.me -palvelu oli kam-
panjan järjestäjille helppokäyttöinen. Rahoit-
tamisesta kiinnostuneilla sen sijaan saattoi olla 
kysyttävää niin palvelun käytöstä kuin sen toi-
mintaperiaatteistakin. Joukkorahoitus vastikkei-
neen ei selvästikään ollut vielä kaikille tuttua, 
joten opastusta tarvittiin pitkin matkaa.

– Kaiken kaikkiaan kampanja oli kuitenkin 
hyvä kokemus, ja uuteenkin hankkeeseen voi-
simme kuvitella lähtevämme, Kallinen toteaa.

Kyläpyörä käyttöön

Kyläpyöräkampanjan minimitavoite tuli täy-
teen kohtuullisessa ajoin ennen määräajan päät-
tymistä ja järjestäjät pääsivät seuraaviin vaihei-
siin, pyörän hankintaan ja kuskien värväämiseen. 
Ensimmäisessä koulutuksessa 18 pyöräluotsia 
ammensi oppia pyörän toiminnasta, ikäihmisten 
kyyditsemisestä ja vapaaehtoistyön yleisistä pe-
riaatteista.

– Annamme riksan kuljetettavaksi vain sellai-
sille henkilöille, jotka tietävät miten se toimii. 

Tarvitaan pieni perehdytys ja muutama niksi 
lastin kanssa ajamiseen, joten ei se vaikeaa ole, 
Selin-Hannola sanoo.

Kyläpyörän kuljettajiksi on saatu naapuruston 
aktiiveja sekä talon henkilökuntaa ja vapaaehtoi-
sia. Pyörä on innostanut mukaan myös muuta-
mia aivan uusia ihmisiä, jotka eivät aiemmin ole 
osallistuneet Kotipirtin rientoihin. Nyt tavoit-
teena on löytää lisää riksakuskeja, vakiinnuttaa 
käytäntöjä – ja näkyä kyläpyörän kanssa kylillä 
mahdollisimman paljon.

– Etsivän vanhustyön hankkeelle kyläpyörä on 
hyvä väline jalkautua ihmisten pariin ja tapahtu-
miin. Se herättää taatusti huomiota ja saa väen 
tulemaan jutulle, Selin-Hannola sanoo.

Yhteiseen käyttöön tarkoitettu kyläpyörä on 
samalla esimakua Käräjätörmän lähitulevaisuu-
desta. Alueelle suunnitellaan monisukupolvista 
yhteisökylää, jossa monenlaiset asuinkunnat 
voivat viihtyä yhdessä ja toisiaan auttaen. Osana 
yhteisökylää on täysin uudenlainen, esteetön ja 
turvallinen asuinympäristö muistisairaille. Ra-
kennustöihin päästäneen jo vuonna 2019.



12 13

Virikkeistä virtaa
asukkaille

Mukavaa tekemistä
hyvässä seurassa

Kotipirtissä järjestetään asukkaille monen-
laista toimintaa laidasta laitaan. Ideointia tekee 
meillä useampi hoitaja tahollaan. Joskus ideat 
syntyvät yhtä aikaa ja niitä jalostamalla syntyy 
uusia toteuttamiskelpoisia ideoita.

Pyrimme järjestämään mieleenpainuvaa ja 
monipuolista aktiviteettiä asukkaille, koska ha-
luamme kohdata asukkaan muutenkin kuin pe-
rushoitoa tekemällä. Joskus huomaamme, että 
asukkaiden silmät suorastaan kirkastuvat, kun 
päivän rutiineihin tulee jotakin muutosta. Tär-
keintä mielestämme on yhteisöllisyys ja yhdessä 
tekemisen ilo, unohtamatta kestävän kehityksen 
periaatteita.  Käytämme paljon kierrätettävää jo 
olemassa olevaa materiaalia esim. käytetyt muo-
viset lääkekipot on sulatettu ja niistä on tehty 
mobile.

Meillä asukkaat ovat päässeet kokeilemaan 
mm. ilmapallomiekkailua, keilausta, erilaisia as-
karteluja ja tuolijumppaa jne.  Lisäksi meillä on 

Etsivä vanhustyö -hankkeemme on saanut hy-
vän jalansijan käräjätörmäläisten ikäihmisten ar-
jessa. Olemme saaneet hankkeen vahvistukseksi 
Julia Jokelan, joka avustaa kerhoissa ja tapahtu-
missa. Kerhoissamme käy viikoittain noin 50 
ikäihmistä ja hankkeen tekemät retket kiinnos-
tavat laajasti koko Tesomalla. Keväällä teimme 
Tampere-kiertoajelun oppaan kanssa, kävimme 
Torni-hotellissa, Ahlmanilla, sukkatehtaan myy-
mälässä ja joimme kahvit Lielahden Kartanokah-
vilassa. Reissu oli virkistävä ja oppaan selostus 
toi uutta näkökulmaa Tampereen tehtaisiin. Pää-
simme myös Moroon kuvan kanssa.

Käräjätörmä 2:n Myötätuuli -ryhmä kokoon-
tui kerhohuoneella koko kevään 2018. Ryhmän 
vetäjänä toimi kevään Etsivä vanhustyö -hank-
keen sosionomiopiskelija Marjaana Palonen. 
Käräjätörmä 3:n kerhohuoneella kokoontuu 
tiistaisin +65 -kerho, jossa pelataan, tehdään 
käsitöitä ja kahvitellaan mukavassa seurassa. 
Käräjätörmä 4:n kokkikerhossa valmistetaan ja 
nautitaan hävikkiruuasta yhdessä maittava ateria 
keskiviikkoisin. Voionmaan senioriklubilla (Voi-
onmaankatu 44 A) kokoontuu mukava porukka 
torstaisin, klubi tuotetaan yhdessä kotihoidon 
virikeohjaajan kanssa.

hemmottelua käsihoidon merkeissä sekä kaiken-
laisia ohjelmallisia esityksiä.

Viimeksi olemme maalanneet yhdessä auton- 
ja kottikärryjenrenkaita, joista on tarkoitus tehdä 
värikäs kukkapenkki pihaan asukkaiden iloksi. 
Lähiaikoina on suunnitelmissa maalata hissien 
edustat eri väreillä, jotta asukas löytää helpom-
min omaan kerrokseensa. Perjantaisin klo 10.00 
jatkuu Kulttuurikabinetti pari kertaa kuussa ja 
sen kanssa vuorottelee toimintatuokio.

Pitkin talvea on tehty asukkaiden kanssa retkiä 
museoihin sekä teatteriin esimerkiksi Cats- mu-
sikaaliin. Kesällä jatkuvat perinteiset kesäretket 
lähialueiden kohteisiin esim. Tammelantorille.

Kesäisin terveisin 
lähihoitajat Hanna-Kaisa, Leila ja

lähihoitaja opiskelija Maarit

Syksyllä avautuu Tesoman uudessa hyvin-
vointikeskuksessa Kotipirtin Iloa arkeen -py-
säkki, joka toivottaa kaikki alueen ikäihmiset 
tervetulleiksi mukavaan seuraan sunnuntaisin 
klo 12-13.30. Myös Etsivä vanhustyö -hankkeen 
kerhot jatkuvat syksyllä ja toimintaa Tesomalla 
laajennetaan tarpeen mukaan. Sitä ennen tava-
taan kesäpelien merkeissä Kotipirtillä tiistaisin 
klo 12.30-14.00. 

Aurinkoista kesää toivottavat
Laura ja Kati

Etsivä vanhustyö -hankkeesta

STEA:n vuosille 2017-2019 rahoittama Etsivä 
vanhustyö -hankkeen tavoitteena on löytää miele-
kästä tekemistä ja seuraa kaikille yli 65-vuotiallle 
tesomalaisille. Käy tykkäämässä
facebook.com/etsivä vanhustyö -hanke
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KOTIPIRTIN PALVELUTALON
PALVELUT

• Palveluasuminen	ja	tehostettu	palveluasuminen	palvelusetelillä

• Omaishoidon	palveluseteli	päiväkeskuspäivään	6h

• Omaishoidon	palveluseteli	ryhmäkotiin	6	h

• Lyhytaikaishoitoa	omaishoidon	paikat	2	ja	kotihoidon	paikat	2

• Parturi-kampaaja	Satu	Lepomäki	p.	0400-741	405

• Fysios,	fysioterapeutti	Patrick	Leo	p.	010	2377	021

• Jalkojenhoitaja	Pirkko	Hammar	p.	040-522	6811

• Ateriapalvelut	Kotipirtin	ravintolassa	p.	046-852	3005
Kotiin ostettavat ateriat noudettuna

• Asunto	Oy	Tampereen	Omapirtin	vuokra-asunnot

”Sopivasti töitä ja
sopivasti makkaraa!”

Suomen suvea uhmaten järjestimme 7.6.2018 
ryhmäkodin asukkaiden omaisille ja ystäville yh-
teisen tutustumishetken kesäkukkien istutustal-
koiden merkeissä.

Alkuviikosta lämpömittari kävi nollan tietä-
millä ja pienen jännitysmomentin tapahtumalle 
aiheuttikin tuo säätila. Tuuli riepotti aurinkovar-
joja mutta tuulta uhmaten väkeä kertyi mukavas-
ti paikalle. 

Istutimme ruukkuihin samettikukkaa, maahu-
malaa, lumihiutaletta ja markettaa. Kaksi komeaa 
surfinia –amppelia löysi myös paikkansa Tyyne-
län viihtyisältä sisäpihalta. Istutuslaatikkoon kyl-
vimme köynnöskranssia ja kehäkukkaa.

Talkooväelle tarjottiin tietysti grillimakkaraa 
ja mehua ja vielä jälkiruuaksi hyvät kahvit mus-
tikkapullilla.

Tunnelma oli mukavan leppoisa ja mukava 
oli nähdä kuinka yhteinen tekeminen sai ihmi-
set tutustumaan toisiinsa. Tällaisia tapahtumia 
toivottiin lisää ja yhteisesti suunnittelimmekin 
jo seuraavaa pihatapahtumaa.  Myös talvelle 
suunnittelimme yhteistä tapahtumaa, jolloin 
rakennettaisiin vaikka lumiukko ja muutama lu-
milyhty ja sitten illan hämärtyessä sytyttäisimme 
niihin kynttilät.

Kiitos kaikille osallistujille ja oikein 
kauniita kesäpäiviä toivottelee Tyynelän väki



Kotipirtti ry
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

p. 03-315331
kotipirtti@kotipirttiry.fi

Puheenjohtaja Ojala Arja 
0500-877 333
arja.o.ojala@gmail.com

Varapj. Karjalainen Päivi 
0500-796 738
karjalainen.paivik@gmail.com

Koskinen Vesa
040-7295 113
koskinenvesa@hotmail.com

Lahtiperä Tapani 
040-5930 652
tapani.lahtipera@kolumbus.fi

Ollila Riitta
050-5606 230
riitta.ollila@tampere.fi

Kotipirtti ry HALLITUS v. 2018
Pihlajamaa Tuula 
050-3360 425
tuula.pihlajamaa@luukku.com

Pälä Anni 
040-7783 168
anni.pala@pp.inet.fi

Rantamäki Antti 
040-5650 382
antti.rantamaki@tasemo.fi

Saari Marja-Liisa 
050-4688 263
marja-liisasaari@kolumbus.fi

Paljon Onnea valmistuneille
Esimiestyön ammattitutkinto oppisopimuksena

Taina Jussila ja Henna Järvilehto

Sosionomi
Merja Kivinen




