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namme on saada ituja nousemaan ja viedä ajatus-
ta eteenpäin. Toimintaamme ovat tervetulleita 
kaiken ikäiset henkilöt.

Henkilöstöä rekrytoitaessa olemme kiinnos-
tuneita hakijan muusta osaamisesta ja mahdol-
lisuudesta hyödyntää osaamistaan perustehtä-
vissään. Tutkimusten mukaan oman osaamisen 
käyttöönotto perustehtävän lisänä auttaa työnte-
kijöitä jaksamaan ja voimaan työssään paremmin 
ja voimavaraisemmin. 

Kotipirtissä on aina ollut aktiivisia työnteki-
jöitä, jotka ovat ottaneet vastuualueekseen suun-
nitella ja toteuttaa monipuolisesti vaihtelevaa 
kulttuuripainotteista tekemistä ja osallistumista 
asukkaillemme. Käymme yhdessä teattereissa, 
taidenäyttelyissä, elokuvissa, laulamme kara-
okea, leivomme, teemme kädentöitä, jumppaam-
me, teemme näytelmiä jne.… Saan olla ylpeä 
tästä iloisesta työtekijäjoukosta. Toivon, että vil-
jely kantaa tulosta ja idut juurtuvat sekä kasvavat 
kaikkien kasvualustoilla. Unelmamme on saada 
kaikki toimimaan yhteisellä ajatuksella.

Kiitos Tampereen kaupungin järjestämälle 
kulttuuritoiminnan tuottajille ja vapaaehtoistoi-
mijoillemme, jotka tuovat iloa arkeemme läpi 
vuoden.

Rauhallista loppuvuotta ja
toiveikasta Uutta Vuotta 2019

 
Kaija Kallinen

toiminnanjohtaja

Kotipirtti on ollut monessa edelläkävijänä ja 
niin se on edelleen. Kehitämme asumispalvelui-
tamme ja henkilöstön osaamista monimuotoisel-
la koulutuksella kohti tulevaisuutta.  

Toimintamme alusta alkaen Meille on ollut 
tärkeä tarjota asukkaillemme monipuolista vaih-
televaa ohjelmaa. Toiminnan alkaessa tuotimme 
virkistys- ja toimintatuokioita asukkaillemme, 
sittemmin myös ympäristössä asuville henkilöil-
le. Nykyisin toiminta- tai virkistystuokio ovat 
käytössä kuluneita termejä ja niinpä Kotipirtti-
kin modernisoi toiminnan kulttuuritoiminnaksi. 
Kulttuuritoiminnan tarjonnalla pyrimme vilje-
lemään erilaista kuntouttavaa, mieltä piristävää 
ja voimavaroja lisäävää toimintaa asukkaille, 
asiakkaille, ympäristön asukkaille, omaisille sekä 
henkilöstölle. Miksi viljely? -siksi että tavoittee-

TOIMINNANJOHTAJAN
nurkkaus

Palvelutalosta kulttuurikeskukseksi
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Pidimme Karva-Kaverien kanssa testitilaisuu-
den viidelle koiralle ja heidän omistajilleen Koti-
pirtillä lauantaina 3.11. Testissä testasimme, että 
nämä viisi koiraa soveltuvat Karva-Kaveri toi-
mintaan. Testissä katsotaan kuinka eläin reagoi 
erilaisiin tilanteisiin, ääniin, apuvälineisiin ja lat-
tiapintoihin. Lisäksi rapsuttelemme ja silittelem-
me lemmikit läpikotaisin että heihin saa koskea. 
Karva-Kaveri on lemmikki joka pitää ihmisistä 

ja rapsutuksista ja tulee toimeen muiden eläin-
ten kanssa. Testimme Kotipirtillä sujui hienosti 
ja kaikki viisi koiraa läpäisivät testin. Kotipirtin 
asukkaat pääsivät lopuksi rapsuttelemaan uusia 
tulokkaita ja mukana olleita vanhoja konkareita.

Karva-Kaveri toimintaan ovat tervetulleita kaik-
ki eläimet omistajineen, ikärajaakaan meillä ei ole. 
Toimintamme tuo paljon iloa niin nuorille kuin 
vanhoille sekä meille vapaaehtoisille itsellemme. 

 Lisätietoa Karva-Kavereista löydät osoitteesta www.suomenkarvakaverit.fi tai ottamalla yhteyttä
Tampereen koordinaattoriin Outi Korpiseen puh 0407029121/tampere@suomenkarvakaverit.fi

Yhteyttä voit ottaa testi- tai vierailuasioissa tai jos on muutakin kysyttävää!

Karva-Kaveri
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Etsivät tuovat iloa arkeen
Kotipirtin Etsivä vanhustyö -hanke on saanut 

hyvän jalansijan tesomalaisten ikäihmisten paris-
sa. Kerhotoiminta on vanhoissa kohteissa vakiin-
tunut. Voionmaankadun Senioriklubi on ollut 
mukana Yhteinen keittiö -hankkeessa, joka on 
ollut yksi hallituksen kärkihankkeista. Yhteinen 
keittiö -hanke päättyy joulukuussa 2018, mutta 
Voionmaankadun Senioriklubi jatkaa toimin-
taansa.  Syksy on tuonut mukanaan uuden hie-
non sunnuntaisen Iloa arkeen -pysäkin Hyvin-
vointikeskukseen. Syyskuun lopusta alkaen Iloa 
arkeen -pysäkillä on käynyt keskimäärin 15-20 
ikäihmistä nauttimassa seurustelusta, kahvitte-
lusta ja mukavasta tekemisestä. Kuva: Pysäkin 
logo

Tesoman Hyvinvointikeskus on selvästi tuo-
nut ikäihmisille uuden paikan ”hengailla”, tava-
ta kavereita ja löytää mukavaa tekemistä. Etsivä 
vanhustyö -hanke on tuonut tietoiskujen muo-
dossa hyvinvointikeskukseen eri alojen asiantun-
tijoita ikäihmisiä koskettavista aiheista. Markku 
matkaava -päiväpalvelu -hankkeen Suvi Fried oli 
lokakuussa syyskuussa puhumassa Mielen hyvin-
voinnista ja Tampereen seudun näkövammaiset 
toivat marraskuussa ikäihmisille tietoa aiheesta 
”Entä, jos näköni heikentyy.” 

Verkostotyömme alueen ikäihmisten kans-
sa toimiven tahojen kanssa on ollut antoisaa ja 
tuottanut uusia konkreettisia yhteistyökuvioita. 
Syksyllä järjestimme mm. Markku matkaava 
päiväpalvelu -hankkeen kanssa Kärjätörmä 3:n 
kerhohuoneella Yhdessä digirohkeaksi -kurssin 
ja Nääsville ry:n kanssa toteuttamamme Neu-
vokkaat naiset -ryhmä on saanut kokoontumis-
tilat Naapuriähiö- hankkeen toimistolle. Yhteisiä 

Yhressä nääs / 
Etsivä vanhustyö -hanke

retkiä on toteutettu Iltatupa- hankkeen ja Kale-
vankulman kohtaamispaikan kanssa. Teimme 
myös oman retken Kangasalle Mobilian auto-
museoon, jossa tutustuimme Linjakasta menoa 
-näyttelyyn.

Vanhusten viikon tempauksena yhteistyössä 
Harjun seurakunnan ja Setlementti Tampere 
Wihreän puun kanssa hemmottelimme ikäih-
misiä Hyvinvointikeskuksella. Etsivä vanhustyö 
-hankkeen elämäntaitojen puu sai uusia elämän-
taitolehtiä myös Iloa arkeen pysäkin Roadsho-
wissa Laikun Musiikkisalissa. 
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Yhteistyötä etsivässä verkostossa jatketaan 
edelleen keväällä 2019, mielenkiinnolla odotam-
me jo, mitä kaikkea kivaa saamme yhdessä ai-
kaan. Keväällä 2019 kaikki jo toiminnassa olevat 
kerhot jatkavat, mutta suunnitteilla on myös uut-
ta kerhotoimintaa Kohmankaareen. Kaipaamme 
edelleen kerhotoimintaamme vapaaehtoisvoi-
mia. Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoisesta 
toiminnasta kerhoissamme, ota yhteyttä.

 
Iloa ja valoa syksyysi toivottavat,

Laura ja Kati
Etsivä vanhustyö -hanke
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Motoristitapahtuna
Tesoman liikekeskuk sessa

Gospel Ridersien jäsen Jari Söder kutsui miut 
mukaan heidän motoristitapahtumaan, ehtona 
että tuon oman moottoripyöräni näytille. Päivä 
oli 10.7  ja kun oli kyseessä työaika niin neuvot-
telin vt. toiminnanjohtajan kanssa, niin että otan 
mukaan talon miesväkeä  ja vapaaehtoiset olivat 
suurena apuna.   

Sää oli todella kaunis ja lämmin. Paikalla oli 
kymmenkunta moottoripyörää. Niitä katselim-
me ja ihastelimme. 

Mukana oli Krister Jåfs , Markku Talvisalmi, 
Hannu ”Jupiter” , Teuvo Söder, Voitto Vaahtera  
ja vapaaehtoisina  Matti, Raimo ja Pekka.

 Kahvittelimme Setlementti Ry:n tunnelmalli-
sessa kahvilassa ja juttelimme mukavia. Tunnel-
ma oli leppoisa ja hauska. 

*Kotipirtin sairaanhoitaja  Nina *

Gospel Riders -moottoripyöräkerho ry
Gospel Riders tarjoaa motoristeille mahdol-

lisuuden liittää moottoripyöräily ja kristillinen 
usko luontevalla tavalla toisiinsa. Tavoitteinam-
me on tukea jäsentemme hengellistä kasvua ja 
kehittää heidän vastuuntuntoaan ja ajotaitoaan 
liikenteessä. Meitä jäseniä on lähes kaikista eri 
kristillisistä kirkkokunnista, ja toimimme yhdes-
sä toinen toistamme kunnioittaen, vaikka jois-
tain asioista ajattelisimmekin hieman eri lailla. 
Pyrimme kaikessa toimimaan Raamatusta löy-
tyvän kristillisen elämänkäsityksen pohjalta, ja 
meille on tärkeää rakastaa ja kunnioittaa Jumalaa 
ja lähimmäistämme. Moottoripyöräily on meille 
rakas harrastus, ja tahdomme kehittyä taitavina 
ja vastuullisina ajajina. Kaikki tilaisuutemme ja 
kokoontumisajomme ovat päihteettömiä.
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Kotipirtin palvelutalon ympärille ra-
kennetaan palvelu- ja asuinkortteli, 
jossa huomioidaan erityisesti muisti-
sairaiden uudenlainen asuminen 

Uuteen kortteliin tulee noin 100 kohtuuhin-
taista vuokra-asuntoa, jotka on tarkoitettu yhtei-
sökylässä asumisesta kiinnostuneille henkilöille 
ja perheille. Kolmannes asunnoista varataan 
muistisairaille asukkaille. Palvelukortteliin tulee 
myös kylätalo, jossa sijaitsee ruoka- ja kahvilapal-
velut sekä yhteisiä kokoontumistiloja. Kaavoi-
tuksen pitäisi valmistua vuoden 2018 loppuun 
mennessä, jonka jälkeen alkaa suunnittelu- ja 
rakennusvaihe. 

Hanke kehittämään tulevan palvelu-
korttelin ja yhteisökylän yhteisöllisyyttä

Tulevan rakennustyön rinnalle on käynnisty-
nyt Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisö-
kylä -hanke syyskuun alussa kahden työntekijän 
voimin. Hankkeessa työskentelee yhteisökyläke-
hittäjä Riitta Birck ja yhteisökyläkoordinaattori 
Tuula Pesonen. Heidän tehtävänään on etsiä ja 
löytää yhteisökylän ideasta ja toiminnasta kiin-
nostuneita ihmisiä ja toimijoita. Lisäksi he kehit-
tävät tulevan palvelukorttelin toimintaa. Käräjä-
törmän monisukupolvinen yhteisökylä -hanke 
kuuluu STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus) rahoittamaan valtakunnalliseen 
Elämänote -ohjelmaan, jonka päätavoitteena on 
tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä hei-
dän osallisuuttaan. 

Unelma uudesta palvelukorttelista etenee

- tule mukaan vaikuttamaan!
Tule mukaan innostumaan, ideoimaan 
ja suunnittelemaan yhteisökylää Hy-
vän asumisen -raatiin

Suunnitteluvaiheeseen etsitään asiasta kiin-
nostuneita ihmisiä! Pohdimme yhdessä mm. sitä 
millainen kodin ja sen ympäristön tulisi olla, jotta 
asuminen olisi laadukasta ja turvallista ikäänty-
essä. Lisäksi haluamme tietää, millaisia palveluja 
ja toimintoja tulevaan yhteiseen kylätaloon ha-
lutaan ja miten asukkaiden osallisuutta ja yhtei-
söllisyyttä ryhdytään rakentamaan. Ilmoittaudu 
siis jäseneksi Hyvän asumisen -raatiin. Kaikkien 
mielipide on yhtä tärkeä ja kaikkien ajatuksia 
halutaan kuulla! Raati kokoontuu ensimmäisen 
kerran viimeistään alkuvuodesta 2019. 

Ilmoittautumiset Hyvän asumisen raatiin yhteisökyläkoordinaattori
Tuula Pesonen puh. 044 763 6626 tai tuula.pesonen@kotipirttiry.fi
Jollet halua raatiin, mutta haluat jatkossa saada hankkeen uutiskirjeen, ota yhteyttä 
Tuulaan puhelimitse tai sähköpostitse.

Riitta Birck    Tuula Pesonen
riitta.birck@kotipirttiry.fi   tuula.pesonen@kotipirttiry.fi
044 7636 625    044 7636 626
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Kun viininkorjuuaika lähestyi, nousi iloinen 
joukko Kotipirtin vapaaehtoistyöntekijöitä ja 
henkilökuntaa linja-autoon ja matkasi kohti ”ul-
komaita”.  Teiskoa kauemmas ei sentään lähdetty, 
mutta iltapäivän matka osoitti, että osataan sitä 
mehukkaista marjoista tehdä juomaherkkua ko-
tikaupungissakin. Retkikohteena oli nimittäin 
Teiskon Viini Kämmenniemessä.

Omapirtin asukas ja Kotipirtin ahkera vapaa-
ehtoinen Hannu ”Jupiter” Peltonen oli yksi bus-
siin nousijoista.

Hän tuumi, että edellisestä vastaavanlaisesta 
yhteisretkestä on tainnut kulua jo melkoinen 
tovi.  Hannu tuntee suuren osan Kotipirtin va-
paaehtoistyöntekijöistä, kun on jo pari vuotta 
asunut Omapirtissä.

Hannu käy pari kertaa viikossa siivoamassa 
Kotipirtin puolella ja myös aterioi siellä.

- Enpä pistäisi pahakseni, vaikka Kotipirtis-
säkin olisi viiniä ruokapöydässä tarjolla, tuumi 
Hannu. Punainen on hänen mielestään parem-
paa kuin ”valkkari”.

Teiskon viinit maistuivat ruokailun ohessa 
Hannulle hyvin. Muutenkin matka oli mukava ja 
avartava, koska ”eihän sitä Teiskossa kovin usein 
tule käytyä”, kuten Hannu tuumi. Hän muisteli, 
että olisi käynyt noin 10 vuotta sitten viimeksi 

Vapaaehtoistyöntekijät
viininmaistelumatkalla

Teiskon Kaanaassa ihan vain uteliaisuuttaan kat-
somassa, mitä siellä on.

Runsas parituntinen Teiskon Viinin kodik-
kaassa ravintolassa sujui iloisissa merkeissä. 
Ruokapöydän ääreen istuttaessa huomasi, että 
puhetta ja naurua riitti, ja viini antoi siihen vie-
lä helmeilevän lisän.  Mukaan oli kutsuttu myös 
Juhani Viita, monelle tuttu tamperelainen viih-
dyttäjä, joka laulun ja kitaransoiton ohessa jutteli 
ruokavieraille mukavia.

Kun maalla oltiin, sen mukainen kotitehtävä-
kin Juhanilta saatiin mukaan. Hän pyysi laske-
maan, paljonko viidestä lehmästä tulee maitoa, 
kun kustakin tulee 10 litraa.

Teksti: Tuula Ala-Honkola

Teiskon Viinin Kaisa Auer esitteli tarjolla olevat viinimaistijaiset ruokavieraille.

Hannu osti myös tuliaisia Teiskon Viinin kioskista.

Ulkonakin oli marjoista tehtyjä maistiaisia tarjolla.
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Kotipirtin menneitä
TAPAHTUMIA
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Virikevastaavien tervehdys

Kotipirtissä on jo pitemmän aikaa käynyt 
joka kuukauden ensimmäisenä viikonlop-
puna kaverikoirat tervehtimässä asukkaita. 
Nämä nelijalkaiset ystävämme tuovat mu-
kanaan paljon iloa ja lämpöä koko pirtin vä-
elle. Jo pelkkä koiran näkeminen ja läsnäolo 
saa ihmiset hyvälle mielelle. Mitään sirkus-
temppuja ei tarvita. Hetken kruunaa, kun 
saa antaa rapsutuksia ja makupalan, ehkä 
toisenkin. Tämä sama pätee muidenkin 
eläinten kohdalla. Viime vuonna Kotipir-
tissä vieraili alpakkaperhe. Tämän vuoden 

elokuussa vierailulle tuli hoivalammas Pep-
pi. Kaksi lähihoitajaopiskelijaa järjestivät 
Kotipirtin väelle tapahtuman, jossa Peppi 
-lammas oli rapsuteltavana ja asukkaat pää-
sivät kysymään lampaan hoidosta omista-
jalta itseltään. Monilla olikin omakohtaisia 
kokemuksia esim. lampaan keritsemisestä. 
Sään ollessa hieman kolea, Peppi -lammas 
siirtyi omistajan ja asukkaiden kanssa si-
sätiloihin. Märille villasukille tuoksuvasta 
eläinystävästä jäi kaikille mukavat muistot. 
Vierailu oli kaikin puolin onnistunut. Aino-
assa vaarassa olivat Kotipirtin viherkasvit, 
joita Peppi hamuili innoissaan. 
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Lokakuussa Kotipirtissä järjestettiin ul-
koilutapahtuma, jossa vapaaehtoiset pais-
toivat makkaraa ja hellittäväksi saapui poni 
nimeltään Kultsi. Hän olikin nimensä ve-
roinen sydäntensulattaja, jonka vierailua 
on muisteltu ahkerasti. Kultsilla oli jarrusu-
kat kavioissaan, mikä mahdollisti sen, että 
Kultsi pääsi sisätiloihin tepastelemaan, aina 
asukkaiden sängynvierelle asti. Vierailus-
sa parasta olikin nähdä asukkaiden ilmeet 
ja reaktiot, kun ovesta astuikin hoitajan tai 
omaisen sijasta poni. Jälkeenpäin tuli asuk-
kaalta kommentti: ”se oli yllättävämpää kuin 
joulupukin tuomat lahjat jouluna.” 

Kotipirtissä asuu ja työskentelee eläin-
rakkaita ihmisiä. Hoitajanakin on aina kiva 
päästä rapsuttelemaan omaisten ja muiden 
vierailijoiden lemmikkejä ja huomata se, 
kuinka paljon ne tuovat iloa koko ympäris-
tölle. Positiiviset kokemukset eläinystävien 
vierailuista takaavat sen, että jatkossakin on 
luvassa nelijalkaisten vierailuja Kotipirtissä. 



KOTIPIRTIN TAPAHTUMA�LENTERI

 

Säännölliset ryhmät:
 

MAANANTAISIN klo 10.45  Naisten yhteinen ohja�u toiminta kuntohuoneella

TIISTAISIN klo 14 -16 Ladyt ja Papat kuntohuoneella

klo 10  Vapaaehtoiset ulkoilu�avat asukkaitaTORSTAISIN 

TORSTAISIN Anni laula�aa ryhmäkodissa aamupäivisin

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

 

Ma 3.12. klo 13 Bingo
Ti 4.12. klo 13 Pirjo Äikäs, joululauluja yhdessä
Ti 4.12. klo 14-15 Kuulon lähihuolto
Ke 5.12. klo 13 Itsenäisyyspäivän etkot, tanssia ja laulua
To 6.12. klo 13 Asukkaiden yhteinen itsenäisyyspäivän juhla
Pe 7.12. klo 10-12 Vaatemyyntiä Joonas Rantanen
Pe 7.12. klo 13 Kul�uurivar�i, Haaremin Helmet
Ma 10.12. klo 13 Harmonikkaorkesterin joulukonser�i
Ti 11.12. klo 13-14 Antero Holman tarinapiiri
Ke 12.12. klo 10 Piparien leivontaa, koristelua ja pakkausta
Ke 12.12. klo 13 Harjun seurakunnan kauneimmat joululaulut
Pe 14.12. klo 10-14 Joulumyyjäiset!
Ma 17.12. klo 13 Kikka ja Lasse esiintyy
Ti 18.12. klo 13-15 Joulujuhla asukkaille
Pe 21.12. klo 10 Joululauluja Päiväkeskuksessa
Ma 24.12. klo 10 Jouluaaton hartaus Anni ja Teuvo
Ti 25.12. klo 13.15  Karvakaverit vierailevat
Ma 31.12. klo 13 Uudenvuoden tapahtuma

2019
Ma 7.1. 13 Bingo
Ti 8.1. 14-15.15 Kuulon lähihuolto
To 10.1. 13 Harjun seurakunnan hartaushetki
Ti 15.1. 12.45-14.15 Pekka Hilden karaoke
Pe 25.1. 12.30 Leivontatuokio karjalanpiirakoita

Ma 4.2. 13.00 Bingo
Ti 5.2. 14-15.15 Kuulon lähihuolto
To 7.2. 13 Ikivipeltäjät, Ritva ja Taisto Rintamaa
To 14.2. 13 Ystävänpäivä, Pekka Hilden ja Kirsi la�arimusiikkia

Ma 4.3. 13 Bingo
Ti 5.3. 14-15.15 Kuulon lähihuolto

Ma 1.4. 13 Bingo
Ti 2.4. 14-15.15 Kuulon lähihuolto

VAIHTUVA OHJELMA
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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

KOTIPIRTIN TAPAHTUMA�LENTERI
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Ma 31.12. klo 13 Uudenvuoden tapahtuma

2019
Ma 7.1. 13 Bingo
Ti 8.1. 14-15.15 Kuulon lähihuolto
To 10.1. 13 Harjun seurakunnan hartaushetki
Ti 15.1. 12.45-14.15 Pekka Hilden karaoke
Pe 25.1. 12.30 Leivontatuokio karjalanpiirakoita

Ma 4.2. 13.00 Bingo
Ti 5.2. 14-15.15 Kuulon lähihuolto
To 7.2. 13 Ikivipeltäjät, Ritva ja Taisto Rintamaa
To 14.2. 13 Ystävänpäivä, Pekka Hilden ja Kirsi la�arimusiikkia

Ma 4.3. 13 Bingo
Ti 5.3. 14-15.15 Kuulon lähihuolto

Ma 1.4. 13 Bingo
Ti 2.4. 14-15.15 Kuulon lähihuolto

VAIHTUVA OHJELMA



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. 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

Muistihoitajat:
Hoffren Hannele
Jernman Kirsi
Järvinen Zhanna
Kahilaluoma Aino
Kuusisto Elina
Martinec Ildiko
Petäjä Päivi
Pihkanen Arja
Pohjankunnas Marja
Strömberg-Koli Leila

Kinestetiikkahoitajat:
Järvinen Zhanna
Kuusisto Elina
Rimmi Julia
Väliahdet Hanna-Kaisa

Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Ojala Pia

Paljon Onnea valmistuneille


