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Suvivirsi on laulettu ja Kotipirtissäkin siirryt-
tiin kesäaikaan heti lämpimien ilmojen saapues-
sa. Kesäaika toi tullessaan kesälomat ja kesäsijai-
set sekä muutamia yläkoululaisia ja lukiolaisia 
kesätyöharjoitteluohjelmaan. 

Kotipirtissä asuu iloisia ja aktiivisia asukkaita. 
Elämme täällä yhteistä arkea osallistuen erilai-
siin tapahtumiin aktiivisesti. Tavoitteenamme 
on saada asukkaille onnistumisen kokemuksia ja 
mielekästä tekemistä arkeen ja juhlaan. 

Kotipirtissä tapahtuu kesälläkin toimeliaan 
henkilöstön, vapaaehtoistoimijoiden, omaisten 
ja ulkopuolisten esiintyjien yhteisin voimin. 
Ilmoitamme tapahtumistamme ilmoitustau-
luilla, Aamulehden menovinkeissä, Kotipirtin 
kotisivuilla www.kotipirttiry.fi sekä ympäristön 
yhteistyökumppaneiden ilmoitustauluilla. Ta-
pahtumamme ovat kaikille avoimia ja pääsään-
töisesti maksuttomia.

Kotipirtin asukkaiden ja asiakkaiden käyttöön 
saadaan hankittua Yetitablet. Se on helppokäyt-
töinen jättinäyttötabletti. Sen avulla kannustam-
me eri-ikäiset sukupolvet yhteisen tekemisen ää-
relle. Se mahdollistaa ikääntyvien tutustumisen 
digimaailmaan ja ennen kaikkea toimintakykyra-
joitteisten ja heikkonäköisten osallisuuden mo-
nipuoliseen itsenäiseen ja ohjattuun toimintaan. 
Suuren näytön ja helpon liikuteltavuuden vuoksi 
sitä on helppo siirtää eri paikkoihin, vaikkapa 
asukashuoneeseen.

Yetitabletin hankinnan mahdollisti pääsemi-
nen Tampereen kaupungin Pormestarin jouk-
korahoituskokeiluun. Minimitavoitteemme 60% 
täyttyi, joten Tampereen kaupungin pormestari 

Yhressä Nääs Heinolassa

TOIMINNANJOHTAJAN
nurkkaus

Jo joutui armas aika ja suvi suloinen…..

rahoitti kampanjaamme 40%. Kiitos Tampereen 
kaupunki, Osuuskunta Tradeka, Santen Oy, A-
Insinöörit, Vakuutusyhtiö Turva, UKI-Arkkiteh-
dit Sasu Alasentie, Ahlman & CO Development 
Oy, Kotipirtti ry:n hallitus, työntekijät ja asuk-
kaidemme omaiset sekä muut Kotipirtin ystävät, 
jotka teitte tästä lahjoituksillanne mahdollista.  

On ilo olla osa Kotipirtin iloista ja toimeliasta 
henkilökuntaa ☺

Aurinkoista ja leppoisaa kesää kaikille!

Kaija Kallinen
toiminnanjohtaja
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Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisö-
kylä -hanke on toiminut yhdeksän kuukauden 
ajan ja paljon asioita on jo tapahtunut. Olemme 
päässeet tapamaan paljon ihmisiä, joiden kanssa 
olemme työpajoissa miettineet mitä hyvä asumi-
nen pitää sisällään. Olemme miettineet millai-
nen asunnon tulisi olla ja mitä pihalla halutaan 
tehdä eri vuodenaikoina. Olemme myös mietti-
neet millaisia toiminnan mahdollisuuksia tuleva 
kylätalo voisi tarjota yhteisökylän ja lähialueen 
asukkaille. Hyviä ideoita on tullut paljon ja näi-
tä tietoja olemme välittäneet arkkitehdeille ja 
Kotipirtin asiantuntijaryhmälle suunnittelutyön 
tueksi. Työpajoissa syntyneiden ideoiden yh-
teenvetona voidaan todeta, että tulevassa yhtei-
sökylässä korostuu asukkaiden yhteys luontoon 
ja muihin asukkaisiin. Asumisen halutaan olevan 
turvallisista ja esteetöntä. Asuntojen, yhteisien 
tilojen ja piha-alueiden tulisi olla viihtyisiä ja 
esteettisiä. Lisäksi asumisen yhteisökylässä ha-
lutaan olevan vastuullista, jolloin huomioidaan 
asumisen uudet ekologiset ratkaisut. 

Yhteisökylän suunnittelua ohjaa muisti- ja 
ikäystävällisen asumisen periaatteet, joissa huo-
mioidaan kaikenikäisten asukkaiden tarpeet. 

Tärkeinä asioina nousevat esiin muun muassa 
asuntojen ja tilojen esteettömyys ja turvallisuus. 
Liikkumisen tulee olla turvallista niin sisällä 
kuin ulkonakin. Valaistuksen, materiaalien ja si-
sustuksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
myös asukkaat, joilla voi olla vaikeuksia eri aisti-
toiminnoissa. Piha-alueiden suunnitteluun tulee 
kiinnittää erityistä huomiota. Olemme käyneet 
tutustumassa eri paikkoihin, joissa nämä asiat on 
pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin. 
Oppia on siis otettu muualtakin.

Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylä 
-hanketta ja yhteisökylän rakentumisen edisty-
mistä voi seurata kotisivuiltamme www.karaja-
torma.fi sekä Facebookissa. Kotisivuillamme voit 
liittyä postituslistallemme tai voit ottaa yhteyttä  
tuula.pesonen@kotipirttiry.fi tai puh. 044 763 
6626. Postituslistalaisenamme saat ensimmäi-
senä tiedon tulevista työpajoista ja muista ajan-
kohtaisista asioista. Olet lämpimästi tervetullut 
mukaan suunnittelemaan uudenlaista asumista 
tulevassa yhteisökylässä yhdessä muiden kanssa!

Ystävällisin terveisin
Tuula Pesonen

YHTEISÖKYLÄ
KUULUMISET

Tutustumassa Helsingin Jätkäsaaressa
Vihreistä vihrein -kerrostalon kattopuutarhaan.
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Etsivä vanhustyö -hanke on maaliskuusta 
2017 saakka ollut osana tesomalaisten ikäihmis-
ten arkea tuoden oman lisänsä ikäihmisten osal-
listumisen mahdollisuuksiin. Etsivä vanhustyö 
-hankkeella nyt 6 eri kohtaamispaikkaa eri puo-
lilla Tesomaa ja Voionmaankadulla Raholassa. 
Sunnuntaisin Tesoman hyvinvointikeskuksel-
la järjestettävä Iloa arkeen -pysäkki on saanut 
paljon vakituisia kävijöitä ja on vakiinnuttanut 
paikkansa tesomalaisten ikäihmisten sunnuntain 
ilona.  Hankkeen rahoitus päättyy joulukuussa 
2019, mutta toiveissa on saada STEA:lta jatku-
vaa rahoitusta toiminnalle. Pysyvän rahoituksen 
saaminen toiminnalle on aina kova haaste ja on-
nistuessaan lottovoitto, joten pitäkäämme kaikki 
peukut pystyssä, jotta rahoitus toimintaan saatai-
siin!

Etsivä vanhustyö -hankkeen uusin kohtaa-
mispaikka aloitti toimintansa Kohmankaaressa 
maaliskuussa 2019 yhteistyössä Tampereen kau-
pungin kotihoidon kotiin menevän virkistystoi-
minnan ohjaajan kanssa. Kohtaamispaikka Kaari 

Etsivien kuulumiset

toimii kahdessa eri kerhohuoneistossa, joista toi-
nen on nimeltään Mummola ja toinen New York. 
Uuteen toimintaan on saatu kivasti mukaan alu-
een ikäihmisiä. Yhdessä puuhataan kaikkea sitä 
mitä muissakin kohtaamispaikoissa, taiteillaan, 
musisoidaan, kuullaan eri asiantuntijoita ja kah-
vitellaan. Tärkeintä on kuitenkin kohtaaminen, 
yhdessäolo ja tutustuminen uusiin ihmisiin. Mu-
kavan yhdessä tekemisen ja olemisen myötä jak-
saa taas mukavammin arjen askareita. 

Uusia ystäviä saadaan myös Etsivä vanhustyö 
-hankkeen retkillä, joita tänä keväänä on tehty lä-
helle ja vähän kauemmas. Omatoiminen lähiretki 
vei meidät helmikuussa Laikun kulttuuritalolle, 
jossa pääsimme tutustumaan Kati Mesiranta-
Tynkkysen taideopintojen lopputyönäyttelyyn 
Praktikum 1. 

Kevään toinen matka suuntautui Sastamalaan, 
jossa vierailimme kirjan museo Pukstaavissa ja 
Tyrvään pappilassa sekä teimme vielä ostoksia 
laukkuliikkeessä. Toukokuussa suuntasimme yh-
teiselle retkelle Turun lähimmäispalveluyhdis-

Sastamalassa
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tyksen kanssa Seniorisinkkuristeilylle. Saimme 
nauttia hyvästä ohjelmasta ja turkulaisesta huu-
morista ja pidimme tanssilattialla hyvin Tam-
pereen puolia. Palasimme risteilyltä väsyneinä, 
mutta merituulesta ja tanssin pyörteistä virkisty-
neinä. Ja aika näyttää, mitkä olivat sinkkuristei-
lyn muut vaikutukset…

Kesällä osa kohtaamispaikoista on tauolla, 
mutta niiden tilalla kesäkuusta alkaen järjeste-
tään kesäpelikerhoja. Kesäpeleihin pääsee mu-
kaan ainakin Kotipirtin pihassa, Kohmankaa-
ressa, Voionmaankadulla ja Kalkussa. Toivotaan, 
että kesäsää suosii pelaajia. Syksyllä jatketaan 
taas kohtaamispaikkojen toimintaa ja suunnit-
teilla on lisätä syksyllä ikäihmisille suunnattuja 
ryhmiä. Pysykää kuulolla ja käykää tykkäämässä 
Facebook-sivuistamme!

Aurinkoisia kesäpäiviä toivotellen

Laura, Kati ja Julia
Etsivä vanhustyö -hanke

Laikun kulttuuritalolla

Uho
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Koirat ohjaamassa
tuolijumppaa

Tämän kevään aikana on kokeilu Kotipirtin 
asukkaiden kanssa koira-avusteista toimintaa. 
Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisökylä 
-hankkeen yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck on 
monipuolinen koiraharrastaja ja harrastajakou-
luttaja. Hänellä on kaksi jackrussellinterrieriä, 
Eden ja Nani, jotka osaavat lukuisia temppuja. 
Riitta halusi kokeilla, miten koirien temppuosaa-

mista voisi hyödyntää 
asukkaiden iloksi ja 
hyvinvoinnin edistä-
miseksi. Niinpä Riitta 
suunnitteli koirien 
kanssa tuolivoimiste-
luhetken.

Eden ja Nani kou-
lutettiin pyörittämään 
onnenpyörää. Onnen-
pyörästä löytyy kolme 
eriväristä sektoria. Bei-
ge-sektori tarkoittaa, 
että osallistujat tekevät 
ohjaajan näyttämän 
liikkeen, valkoinen 
sektori tarkoittaa, että 
koirat näyttävät jon-

kun oman tempun ja musta sektori, että liikkeet 
tehdään yhdessä.

Koirien tuolijumppakerrat ovat olleet valtavan 
suosittuja. Kädet nousevat reippaasti ja jalkoja 
nostellaan innokkaasti, kun tehtävän näyttävät 
koirat. Osallistujia hämmästyttää, kun koirat 
osaavat mitä erikoisimpia temppuja tai heitä 
naurattaa, jos kaikki ei menekään ihan putkeen. 



7

Innokas Eden saattaa ehdottaa väärällä vuorolla 
omia temppujaan tai Nanilla karkaa onnenpyö-
rän pyörittäminen lapasesta, kun se pyörittää 
onnenpyörää innolla vauhtiin ja lisää väliin käpä-
lällä lisää vauhtia. 

Koirien tuolijumpan aikana ja sen jälkeen 
tunnelma on käsinkosketeltavaa. Osallistujien 
läsnäolo on vahvaa. Muistot koirista ja eläimistä 
tulevat mieleen ja niistä jutellaan. Vaikka tuoli-
jumppahetki on ohi, kenelläkään ei ole kiire pois.

Näiden kokeilukertojen perusteella Eden ja 
Nani jatkavat tuolijumppahetkien pitämistä jat-
kossakin. Uusia temppuja hiotaan jo! 

 
Ystävällisin terveisin,

Riitta Birck
yhteisökyläkehittäjä | 044 763 6625

riitta.birck@kotipirttiry.fi 

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke
Kotipirtti ry | Käräjätörmä 12 | 33310 Tampere
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Kotipirtin menneitä
TAPAHTUMIA
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Istun Tyynelän puutarhassa Maija-Liisan 
kanssa nauttien lämpimästä kesäpäivästä. 
Maija-Liisa on Tyynelään maaliskuussa 
muuttanut rouva, ja tarkoitukseni on kysellä 
hänen kuulumisia ja tuntemuksia tästä uu-
desta elämäntilanteesta.

Maija-Liisa kertoo, että alkuun muutto 
ja uusi asumismuoto ryhmäkodissa olivat 
kovin hämmentäviä, ei oikein tiennyt mitä 
pitäisi tehdä tai missä pitäisi olla. Vaikka 
alku tuntuikin hieman hankalalta, niin nyt 
Maija-Liisan toiveena on, ettei tarvitsisi 
enää mihinkään täältä muuttaa.

Maija-Liisa on ollut koko elämänsä aktii-
vinen ja harrastuksiin on kuulunut hiihtä-
minen, uiminen, kävely sekä omakotitalossa 
asuessaan puutarhahoito. Rouva kertookin 
nauttineensa kovasti ryhmäkodin puutar-
hasta ja siitä, että asuu näin vehreässä ympä-
ristössä. Puutarhan lisäksi rouva nautti per-
heenjäsenten ja läheisten vierailuista, sekä 
talossa järjestettävistä toiminnoista, joihin 
voi halutessaan osallistua. Iän karttuessa 
hiihtäminen ja uiminen ovat jääneet, mutta 
kävely ja säännöllinen kuntosalilla harjoitte-
lu ovat kuitenkin pitäneen rouvan fyysisen 
kunnon hyvänä ja mielen virkeänä.

Tulevaisuuden toiveista kysyttäessä, Mai-
ja-Liisa toivoo saavansa viettää rauhallista 
elämää täällä. Vaikka iän tuomia satunnai-
sia kolotuksiakin on, niin toiveena on myös 
mahdollisimman terveenä pysyminen. Ke-
säsuunnitelmista keskustellessamme esiin 

nousi ajatus retkestä Viikinsaareen, Maija-
Liisa kun kertoi, että siellä on niin kauniit 
maisemat ja ruoka on hyvää.

Nyt nautimme kuitenkin tästä puutar-
hasta ja kauniista kesäpäivästä ja toivomme, 
että näitä kauniita kesäpäiviä olisi mahdolli-
simman paljon.

Nautinnollista kesää kaikille toivottavat
Maija-Liisa ja Merja

Kesäterveiset
Tyynelästä
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Hallituksen puheenjohtajan
mietteitä

Käräjätörmän monisukupolvisen yhteisö-
kylän suunnittelu on jatkunut paljon pidem-
pään kuin osasimme kuvitella. Syynä on 
Tampereen kiinteistötoimen kiireet  johtu-
en  kaupungin liian nopeasti lisääntyneestä 
rakentamisesta ja liian vähäisestä henkilö-
kunnasta. Toisaalta on hyvä, että saamme  
lisää aikaa kuunnella Kotipirtin ja Omapir-
tin asukkaita ja omaisia sekä alueen muita 
asukkaita siitä, mitä kaikkea he haluavat alu-
eelle rakentuvan, mitä pihalla tulisi olla sekä 
millaista palvelua he toivovat saavansa että  
mitä palvelua ja tiloja Kylätaloon toivotaan .  

Asemakaava on valmis ja kiinteistötoi-
messa tehdään siihen liittyen tonttien jako.  
Olemme nyt päässeet Tampereen kaupun-
gin kiinteistötoimen työntekijän työlistalla 
ensimmäiseksi ja täten  voimme nyt odottaa, 
että  tuo jako tapahtuisi mahdollisimman 
nopeasti. Sen jälkeen on vuorossa kaupun-
gin ja meidän välinen toteuttamissopimus, 
jossa määritellään tarkkaan kummankin  vel-
vollisuudet ja vastuut. Pääsemme vasta tosi-
toimiin sen hyväksymisen jälkeen. Vuorossa 
on silloin ARAn  rahoituksen hakeminen ja 
rakentamisen yksityiskohtien suunnittelua, 
urakkatarjousten hyväksymistä jne.

Vuokratalosäätiön kanssa käymme neu-
votteluja, sillä heillä on lähes puolet koko 
kylän alueesta. Olemme jo  tietysti neuvo-
telleet koko hankkeen eri yksityiskohdis-
ta ja  Kylätaloon tulevasta sisällöstä sekä 
tietysti kustannusten jaosta ja tulevan ison 
kylän hallinnasta.    Valmista ei ole vielä  saa-
tu aikaan  ja näkemysten yhteensovittamis-
ta jatketaan. Nämä neuvottelut jatkuvat ja  
mukaan tulevat myös kaupungin edustajat. 
Aikataulujen sovittaminen on tosi haasteel-
lista ja valitettavasi  kesä lomineen on lähel-

lä, joten pelkään asioiden siirtyvän taas jopa 
syksyyn asti. Näin ollen suunnittelemamme 
aikataulu venyy ilman muuta. Ajatuksena-
han on ollut, että Kotipirtin palvelutalon ja 
Asunto Oy Tampereen Omapirtin läheisyy-
teen rakentuva uusi osa olisi valmis vuoden 
2012 lopulla, mutta nyt näyttää siltä, että 
hyvä, jos vuonna 2022 saisimme valmista. 
Toivottavasti edes se vuosi toteutuu! 

Joudumme siis ottamaan lisää aikaa, 
mutta se käytetään koko Tampereen ja eri-
tyisesti Tesoman ja Tohlopin asukkaiden 
aktivoimiseksi ottamaan kantaa tulevan yh-
teisökylän asuntojen, yhteistilojen, pihojen 
ja koko kokonaisuuden sisältöihin. Kaikki 
halukkaat kutsutaan antamaan kommentte-
ja tulevan Käräjätörmän monisukupolvisen 
yhteisökylän tulevaisuuteen, sen ilmeeseen 
sekä tarpeellisiin palveluihin. Olemme saa-
neet  kaksi hanketyöntekijää ,jotka ovat 
Riitta Birck ja Tuula Pesonen . Monet alu-
eemme asukkaista ovat jo heidät tavanneet 
eri työpajojen yhteydessä. He ovat aktiivisia 
pitämään erilaisia työpajoja ja seminaareja 
yhteisöllisen asumisen ja muistisairauden 
näkökulmasta. Tämän lehtemme viimeisel-
lä sivulla on heidän yhteystietonsa. Ottakaa 
heihin rohkeasti yhteyttä ja kertokaa omia 
ajatuksianne! Antakaa heille yhteystieton-
ne, jotta he voivat kutsua teidät henkilö-
kohtaisesti eri tilaisuuksiin. Tarvitsemme 
teidän kaikkien näkemyksiä!

Näillä tulevaisuuteen suuntaavilla ajatuk-
silla toivotan teille kaikille lukijoille mitä 
lämpimintä ja aurinkoisinta kesää! Tapaa-
misiin syksyllä uusin voimin!

Arja Ojala
Hallituksen puheenjohtaja
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KOTIPIRTIN TAPAHTUMA�LENTERI

Säännölliset ryhmät:

 

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

 

TAPAHTUMIA KOTIPIRTILLÄ

MAANANTAISIN klo 10.45 -12 Naisten yhteinen ohjaustoiminta kuntohuoneella

TIISTAISIN klo 14 Ladyt kuntohuoneella ja klo 15 Papat kuntohuoneella

TORSTAISIN klo 10 Vapaaehtoiset ulkoilu�avat asukkaita

TORSTAISIN Anni laula�aa ryhmäkodissa aamupäivisin

MAANANTAI-PE klo 9-11.30 Päiväkeskusasiakkaat kuntohuoneella

MAANANTAISIN klo 10.45-12  Naisten yhteinen ohja�u toiminta
 kuntohuoneella

TIISTAISIN klo 14 Ladyt kuntohuoneella
 klo 15 Papat kuntohuoneella

TORSTAISIN klo 10  Vapaaehtoiset ulkoilu�avat asukkaita
 Anni laula�aa ryhmäkodissa aamupäivisin   

MAANANTAI-PERJANTAI klo 9-11.30
Päiväkeskusasiakkaat kuntohuoneella

Heinäkuu 2019
Ma 1.7. 13:00 Bingo
Ti 2.7. 13-14:00 Pihakirkko
Ti 2.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ti 9.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ke 10.7. 13-14:00 Pirjo Äikäs; Suomalaisia kansanlauluja
Ti 16.7. 13:00 Pianotaituri Arto Kumanto
Ti 16.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ti 23.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ti 30.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan

Elokuu 2019
Pe 2.8. 13:00 Pihakirkko
Ma 5.8. 13:00 Bingo
Ti 6.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ti 13.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ma 19.8. 17:00 Länsidemarit tapahtuma ja kahvit
Ti 20.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
To 22.8. 11:15 Koko talon kesäjuhla
Ti 27.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan

Syyskuu 2019
Ma 2.9. 13:00 Bingo
Ti 3.9. 13:00 Antero Holma Omapirtin tarinapiiri
Ti 3.9. 14-15:15 Kuulolähipalvelu
Ti 17.9. 13:00 Antero Holma Omapirtin tarinapiiri
Pe 20.9.  Koko talon pizza-perjantai
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KOTIPIRTIN TAPAHTUMA�LENTERI
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Ti 9.7. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
Ke 10.7. 13-14:00 Pirjo Äikäs; Suomalaisia kansanlauluja
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Ti 20.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan
To 22.8. 11:15 Koko talon kesäjuhla
Ti 27.8. 12:30-13:30 Pihapelit sään mukaan

Syyskuu 2019
Ma 2.9. 13:00 Bingo
Ti 3.9. 13:00 Antero Holma Omapirtin tarinapiiri
Ti 3.9. 14-15:15 Kuulolähipalvelu
Ti 17.9. 13:00 Antero Holma Omapirtin tarinapiiri
Pe 20.9.  Koko talon pizza-perjantai
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Etsivä vanhustyö -hankkeen
ryhmät ja tapahtumat kesä 2019 

Kalkun kesäpelit maanantaisin klo 13.00-14.30
Kallen kenttä, Kalkunkulma 8

Käräjätörmän kesäpelit tiistaisin klo 12.00-13.30 alkaen 4.6.
Kotipirtin palvelutalon pihamaa, Käräjätörmä 12
Yhdessäoloa, pelailua ja rentoa meininkiä, oma vesipullo mukaan

Tunne tuuli hiuksissasi
Mahdollisuus riksapyöräkyytiin tiistaisin klo 14.00 alkaen Kotipirtillä, Käräjätörmä 12

Keskiviikkoisin Kokkikerho klo 11.00-14.30 
Käräjätörmä 4 A kerhohuoneella
valmistetaan yhdessä ateria
Tervetuloa kokkailemaan omien voimien mukaan kivaan porukkaan!

Keskiviikkoisin Kohmankaaren pihapelit klo 14.00-15.30
Kohmankaari 22 edessä parillisten viikkojen keskiviikkona
Kohmankaari 6B parittomien viikkojen keskiviikkona
 
Torstaisin Senioriklubin pihapelit klo 13.00-15.00 
Voionmaankatu 44 A

Ajankohtaiset tiedot kerhoista voit tarkistaa osoitteessa facebook-sivulla
facebook.com/etsivakotipirtti.
Lisätietoja myös suoraan Lauralta (044 763 6633) tai Katilta (044 763 6634) sekä
sähköpostitse laura.selin-hannola@kotipirttiry.fi ja kati.mesiranta-tynkkynen@koti-
pirttiry.fi
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KOTIPIRTIN PALVELUTALON
PALVELUT

•	 Palveluasuminen	ja	tehostettu	palveluasuminen	palvelusetelillä

•	 Omaishoidon	palveluseteli	päiväkeskuspäivään	6h

•	 Omaishoidon	palveluseteli	ryhmäkotiin	6	h

•	 Päiväkeskuksen	saunapalvelu

•	 Anneli	Antila	-	hiusten	leikkaukset	p.	040-7199	126

•	 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



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

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke

Riitta Birck
yhteisökyläkehittäjä	|	044	763	6625	|	riitta.birck@kotipirttiry.fi	

Tuula Pesonen
yhteisökyläkoordinaattori| 044 763 6626 | tuula.pesonen@kotipirttiry.fi 

Kotipirtti ry HALLITUS v. 2019
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

Lähihoitaja
Maarit Koivistoinen

Paljon Onnea valmistuneelle


