Vuosikertomus
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Kotipirtti ry on yleishyödyllinen voittoa
tavoittelematon yhdistys Tampereella.
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Vuosi 2021 jatkui koronapandemian keskellä, mutta
tilanne helpottui hieman alkuvuodesta rokotusten
myötä kohti normaalimpaa arkea. Asukkaat ja henkilökunta saivat rokotukset palvelutalossa jo tammikuun loppupuolella ja tehosterokotukset huhtikuun
aikana. Loppuvuodesta myös kolmannet koronarokotukset saatiin talon kaikille ihmisille. Erikoiseen
vuoteen nähden selvisimme kuitenkin hyvin erilaisista koronan tuomista haasteista ja erityisesti tästä
kuuluu suuri kiitos työntekijöillemme joustavuuden
ja hyvän asenteen takia!
Poikkeuksellisen vuoden aikana palvelutalon toiminta kuitenkin jatkoi omaa elämäänsä asukkaiden
kanssa, vaikka ulkopuolisia vierailuita jouduttiinkin
välillä rajoittamaan. Ulkopuolisia esiintyjiä ei alkuvuodesta Kotipirtillä käynyt lainkaan, mutta kesäaikana esiintyjiä oli talon etupihalla esiintymässä
useaan eri otteeseen. Hankkeiden kautta saimme
toimintaamme ilahduttamaan muun muassa viljelylaatikoita ja kesäfestarit koko Käräjätörmän alueelle. Vapaaehtoisten vierailut olivat tauolla myös alkuvuodesta, mutta loppukeväästä talon toimintaa
avattiin hillitysti ulkopuolisille. Omaiset vierailivat
ohjeistusten mukaisesti joko asukkaiden omissa
asunnoissa tai vierailuhuoneessa, joka mahdollistettiin varastotiloista sisustamalla se olohuoneeksi.
Kesä oli aurinkoinen ja ulkona oli mahdollisuus tavata tuttaviaan ja pitää erilaisia tapahtumia usean
kuukauden ajan. Lisäksi hoitohenkilökunta oli aktiivista ja joka päivälle oli viriketuokioita suunnitellusti
kaikissa yksiköissä. Asukkaiden ja omaisten yhteydenpitoa mahdollistettiin myös videopuheluiden
välityksellä ja tähän tarkoitukseen hankittiin palvelutaloon tabletteja. Kaiken kaikkiaan digitaaliset
viriketuokiot lisääntyivät huimasti ja erilaisten striimausten ja lähetysten apuna palvelutalolle hankittu
yeti oli oivallinen apuväline.

Marraskuussa 2021 palvelutalo vietti 20-vuotisjuhlaansa yhdessä hallituksen, henkilöstön ja asukkaiden kanssa. Palvelutaloon ensimmäiset asukkaat
muuttivat 1.11.2001 ja tätä 20-vuotispäivää juhlistettiin täytekakkukahveilla, puheilla, lauluilla sekä
yllätysesiintyjän show:lla. Samanaikaisesti vietettiin
pitkäaikaisen Kotipirtin perustajan ja hallituksen puheenjohtajan, Arja Ojalan, läksiäisiä monen vuoden

panoksestaan yhdistyksen hyväksi. Marraskuun yhdistyksen syyskokouksessa valittiin seuraavan vuoden hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Salmi, joka
vastaanotti syyskokouksessa puheenjohtajan nuijan
seuraavalle toimintakaudelle.
Vuoden 2022 aikana mielenkiinnolla odotetaan hyvinvointialueisiin siirtymistä. Asumispalveluissa ja
päivätoiminnassa tulevat kilpailutukset uudistavat
ikäihmisten palveluita hyvinvointialueiden piiriin ja
palveluiden kehittäminen on olennainen osa toimintaa, jotta pystytään tuottamaan edelleenkin
laadukkaita palveluita väestön ikääntyessä. Kiristyvä
kilpailu työvoimasta tuo osaltaan omat haasteensa
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ja vanhuspalvelulain vaateet mitoitusten täyttämisestä lain vaatimalle tasolle. Onkin erityisen tärkeää
ottaa huomioon toiminnassa monin eri tavoin talouden tuomat kehykset toiminnalle, henkilöstön sitoutuminen työhönsä ja työnantajaan sekä tietenkin
toiminnan keskiössä olevien asukkaiden kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Kaiken kaikkiaan on omaan aikaani Kotipirtin toiminnanjohtajan tehtävissä kuulunut kahden vuoden
aikana jo monenlaisia haasteita toimintaympäristön
muutoksissa sekä yllättävässä pandemiatilanteessa,
joka alkoi heti astuttuani näihin saappaisiin. Toiveikkain ja valoisin mielin jatkan tehtävääni yhdistyksen
keulakuvana. Kotipirtin toiminta tulee jatkossakin
olemaan laadukasta asumispalvelua ikäihmisille,
jossa yhteisöllisyys ja palvelutalon kodikkuus ja hyvinvoivat asukkaat sekä henkilöstö ovat etusijalla
toiminnassamme.

Talous
Yhdistyksen varsinaisena tilintarkastajana toimi HT
Markku Laakso sekä varatilintarkastajana HT Pentti
Haapanen, jotka ovat olleet jo usean vuoden ajan
Kotipirtin tilintarkastustehtävissä. Toimintavuonna
palvelutalon talous perustui Tampereen kaupungin
kanssa solmittuun asumispalveluiden ja päivätoiminnan hankintasopimukseen, joka kattoi pääosin
vuoden aikana kertyneet henkilöstökulut. Muut kulut ja hankinnat sekä kiinteistöhuollot ja korjaukset
katettiin asukkailta perittävillä vuokrilla.
Kotipirtin palvelutalon liikevaihto vuonna 2021 oli
kaikkiaan 3 247 141,45 euroa ja toiminnan kulut
olivat 3 176 475,52 euroa. Tilikauden tulos oli 85
543,91 euroa ylijäämäinen ja käyttökate oli 3,5 prosenttia. Käyttökate kertoo, kuinka paljon yrityksen
liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen toimintakulut. Edellisenä vuonna tilikauden
tulos oli 44 917,73 euroa ylijäämäinen. STEA:n tukea
yhdistys sai toimintavuonna 157 744 euroa ja Tampereen kaupunki antoi tukea koronan aiheuttamiin
ylimääräisiin kustannuksiin yhteensä 18 612 euroa.

Omavaraisuusaste yhdistyksellä oli 36,86 prosenttia
eli tyydyttävä. Maksuvalmiussuhde (quick ratio) oli
0,84 joka kuvaa tyydyttävää maksuvalmiutta. Nettovelkaantuneisuusaste oli tunnuslukuina 106,85
ja se mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman
pääoman suhdetta. Tämä luku kuvaa heikkoa nettovelkaantumisastetta.

Palveluasuminen ja
päivätoiminta
Palveluasuminen Onnelassa on tarkoitettu ikäihmisille, jotka pystyvät yhden hoitajan auttamana
selviytymään päivittäisistä toiminnoistaan. Palvelutalossa on 14 palveluasumisen paikkaa ja hoitovuorokausia palveluasumisessa kertyi kaikkiaan vuoden
aikana 5076 vuorokautta. Tehostettu palveluasu-

Kotipirtti ry omistaa palvelutalon viereisestä taloyhtiöstä yhteensä 11 asuntoa, joita vuokrataan palvelutalon ulkopuolisille henkilöille. Omapirtin vuokraustuotot ovat jo usean vuoden ajan olleet merkittävä tekijä tilinpäätöksen ylijäämäisissä tuloksissa.

Mari Anttila, toiminnanjohtaja
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Tehostetussa asumispalvelussa lähes kaikki hoitovuorokaudet koostuivat Onnelassa Tampereen
kaupungin ostopalveluina ja vain murto-osa hoitovuorokausista oli kaupungin palvelusetelillä ostettuja palveluita. Palveluasumisen puolella viidesosa
hoitovuorokausista oli palvelusetelillä hankittuja ja
loput Tampereen kaupungin ostopalveluina.
Ryhmäkoti Tyynelässä on 20 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Tyynelässä hoitovuorokausia kertyi
kaikkiaan 6896 vuorokautta. Ryhmäkotiin muutti
alkuvuodesta yksi asukas Sastamalan palvelusetelillä, muutoin ryhmäkodin asukkaat olivat Tampereen
kaupungin ostopalveluina (5176 vrk) tai kaupungin
palveluseteleillä (1720 vrk) olevia asukkaita.

Asumispalveluista Onnelan palvelutalon tulos oli
ylijäämäinen 19 727, 27 euroa, kun taas ryhmäkoti
Tyynelän tulos jäi alijäämäiseksi 87 935,57 euroa.
Ryhmäkodin toiminta on jo useamman vuoden aikana ollut reilusti alijäämäinen eikä toiminnan tuotot
ole kattaneet kustannuksia. Päivätoiminnasta saatiin
ylijäämäinen tulos, joka oli 5059,85 euroa.

Taseen loppusumma oli 2 660 820,68 euroa. Edellisen vuoden taseen loppusumma oli 2 722 212,93
euroa.

kertyi vuoden aikana 9400 vuorokautta.

minen on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Palvelutalon Onnelassa on 26 tehostetun paikkaa. Hoitovuorokausia kerrosten tehostettuun asumiseen

Päiväkeskus Päiväpirtti toimi läpi vuoden arkipäivisin ja keskiviikkoisin toiminnassa toteutettiin puolipäivätoimintaa. Elokuussa siirryttiin päivätoiminnassa aamulla myöhäisempään alkamisajankohtaan
kaupungin pilottihankkeena. Samanaikaisesti päivätoiminnan päivä lyheni reilulla tunnilla ja tämä
toi ajallisesti haasteita päivätoiminnan ohjelmaan.
Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on tukea iäkkään kotona selviytymistä sekä edistää sosiaalista
kanssakäymistä.
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Esittely ja strategia
Kotipirtti ry on 1998 perustettu yleishyödyllinen,
voittoa tavoittelematon yhdistys. Se tuottaa asumispalveluja ja päiväkeskustoimintaa omistamassaan
Kotipirtin palvelutalossa sekä kotona asumista tukevia palveluja Asunto Oy Tampereen Omapirtissä.
Palvelutalo sijaitsee Tohlopin kaupunginosassa,
osoitteessa Käräjätörmä 12.
Kotipirtin palvelutalossa asukkaat, henkilökunta ja
ympäristön asiakkaat elävät yhteistä arkea iloineen
ja suruineen. Kotipirtin palveluarvoissa huomioidaan asukkaan yksilöllisyys kunnioittamalla hänen
itsemääräämisoikeuttaan. Kaikissa palveluissamme
korostuvat yhdessä tekeminen, asukkaista välittäminen ja yhteisöllisyys.
Kotipirtin strategiaa päivitettiin vuoden 2021 aikana
yhdessä henkilöstön, johtoryhmän sekä hallituksen
kanssa ja strategia uudistettiin kuvan muotoon. Kotipirtin arvoiksi nousivat kodikkuus, turvallisuus sekä

hyvinvoiva yhteisö. Visiona on olla korttelinsa rikas
ja virkeä päätepysäkki, jossa tuemme, arvostamme
ja kannustamme toisiamme. Kotipirtillä voi kukin
elää omannäköistä elämäänsä ja jokainen saa hyödyntää osaamistaan.

Yhdistyksen hallitus ja
henkilöstö
Yhdistyksen hallinnosta vastaa ja toimintaa valvoo
yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 27.4.2021 ja syyskokous pidettiin 16.11.2021.
Yhdistyksen syyskokouksessa pitkäaikainen puheenjohtaja Arja Ojala jäi hallituksen toiminnasta pois ja
uudeksi puheenjohtajaksi seuraavalle toimintakaudelle valittiin Pekka Salmi. Yhdistyksen hallitukseen
vuonna 2021 kuului puheenjohtaja ja kahdeksan
hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseniä Arja Ojalan
lisäksi olivat Päivi Karjalainen, Tapani Lahtiperä,
Riitta Ollila, Tuula Pihlajamaa, Ilkka Porttikivi, Eeva
Päivärinta, Antti Rantamäki ja Marja-Liisa Saari. Hallitus on delegoinut toiminnanjohtajalle palvelutalon
taloudelliset ja toiminnalliset tehtävät. Hallitus piti
toimintavuoden aikana kahdeksan kokousta. Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai palkkioita.
Hallituksen sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.
Henkilöstön lukumäärä oli toimintavuonna 2021
keskimäärin 51 työntekijää. Hallinnossa työskenteli toiminnanjohtaja, yksiköiden palveluvastaavat
sekä taloussuunnittelija. Edellä mainitut henkilöt
muodostivat johtoryhmän, joka suunnitteli, arvioi
ja koordinoi toimintaa toiminnanjohtajan johdolla.
Johtoryhmän kokoukset olivat kuukausittain. Toimintavuoden aikana koulutustunteja kertyi kaikkiaan 590 tuntia ja sairauspoissaolopäiviä (sisältäen
karanteenipäivät) kertyi yhteensä 686 päivää, joka
on työntekijää kohden noin 13,5 päivää vuodessa.
Hoitohenkilökuntaa Kotipirtillä oli toimintavuonna keskimäärin 40 ja osaaminen koostui usean eri
hoitoalan ammattiryhmästä. Lääkäripalvelut tulivat
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Tampereen kaupungin järjestäminä Mehiläiseltä.
Siivouspalveluissa oli työsuhteessa kolme henkilöä
ja taloushallinnossa oli kaksi henkilöä, jotka molemmat olivat osa-aikaisia. Asumispalveluiden yksiköissä hallinnollisissa tehtävissä oli kummassakin
yksikössä palveluvastaavat ja toiminnanjohtajan
vastuulla oli koko toiminta. Yhteisökylä-hankkeessa
työskenteli 2,4 henkilöä. Siviilipalvelusta suorittamassa oli Kotipirtillä yksi henkilö, joka hoiteli juoksevia asioita ja kiinteistön pieniä korjaustoimenpiteitä.
Henkilöstökokouksia pidettiin toiminnassa kuukausittain kesäaikaa lukuunottamatta.
Henkilökunnan työhyvinvointia tuettiin liikunta- ja
virkistysseteleillä, tykyreissulla, yhteisillä tapahtumilla ja lounailla sekä erilaisilla henkilökunnan muistamisilla pitkin toimintavuotta.

Kotipirtin vapaaehtoistoiminnassa oli vuoden 2021
aikana yhteensä listoilla 24 henkilöä. Vapaaehtoisten käynnit pidettiin alkuvuodesta tauolla, mutta
toiminta alkoi jälleen toukokuussa, kun henkilöstö ja
asukkaat saivat toiset koronarokotukset. Vapaaehtoisille järjestettiin syksyllä elokuvailta sekä loppuvuodesta joulukahvit. Vapaaehtoiset kävivät vuoden
aikana oman mielenkiintonsa mukaan tekemässä
palvelutalolla erilaisia tehtäviä, kuten ulkoiluttamassa talon asukkaita, saattoapuna, laulattamassa
asukkaita, askartelemassa, leipomassa ja pitämässä
säännöllisiä kulttuurituokioita.

Hankkeet
Yhdistys oli mukana STEA:n rahoittamassa Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä- hankkeessa,
joka oli hankkeen viimeinen toimintavuosi. Hanke
on ollut kolmevuotinen ja hankkeen tavoitteena on
ollut kehittää alueelle suunniteltavaa monisukupolvista yhteisökylää, jossa asuminen on yhteisöllistä
sekä muistiystävällistä. Hankkeen lopputuloksina
saatiin tietoa siitä, miten esteetön, kaikille osallisuutta mahdollistava yhteisöllisyys synnytetään,

Jäsenet ja
vapaaehtoistoiminta
Toimintavuoden lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 97 jäsentä (vuonna 2020 jäsenmäärä oli 94).
Yhdistyksen jäsenhankintaa vauhdittamaan tehtiin
alkuvuodesta sometempaus, jonka seurauksena
saatiin muutama uusi jäsen toimintaan. Vuosijäsenen jäsenmaksu oli 10 euroa, joka on jo useamman
vuoden pysynyt samana. Kotipirtti ry:n jäsenille lähetettiin vuoden aikana yksi Kotipirtin Yhdessä Ain–
lehti, jonka nimi muutettiin (aiemmin Yhressä Nääs)
ja ulkoasua päivitettiin. Lisäksi yhdistyksen jäsenille
lähetettiin kevät- sekä syyskokouskutsu kirjeitse.
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miten sitä kannatellaan ja mitä muistisairaat itse
toivovat asumiseltaan. Hankkeen aikana yhteisökylän rakentaminen ei päässyt vielä alkamaan, mutta
kerätyistä ja saaduista tiedoista koottiin julkaisuja,
podcasteja ja lehtiartikkeleita sekä tuotettiin toimintamalleja tulevaa yhteisökylää varten.
Toinen Kotipirtillä vaikuttanut hanke toimintavuonna 2021 on ollut JAKAJAT-hanke, joka on Ekokumppanit Oy:n, Tampereen Opiskelija-asuntosäätiö
TOAS:n sekä Kotipirtti ry:n toteuttama hanke, jossa
on luotu uusia, jakamistalouteen perustuvia asumisen ja liikkumisen malleja yhteistyössä Tampereen
kaupungin ja Vuokratalosäätiön kanssa. Hanke on
alkanut syksyllä 2019 ja sitä rahoittavat Euroopan
aluekehitysrahasto (EAKR) sekä Pirkanmaan liitto.
Hankkeen kautta Kotipirtin palvelutalolla oli kesällä
kokeilussa kymmeniä viljelylaatikoita sekä syksyllä
viisi sähköavusteista yhteiskäyttöpyörää. Loppuvuodesta alkoi Jälleenrakentajien konseptoiman työkalupakin soveltaminen, jonka avulla luodaan taloihin
yhteisöllistä naapuruutta.
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Vuoden 2021
tapahtumia
Toimintavuoden aikana viestinnän painopistealueena oli tunnettuuden lisääminen ja aktiivinen markkinointi. Kotipirtti julkaisi Jerusalema-tanssivideon
toukokuun alussa YouTube-kanavalla, joka sai useita
tuhansia katselukertoja ja jota jaettiin eri yhteistyötahoille ja omaisille kevään aikana. Tanssivideo sai
paljon positiivista julkisuutta ja siitä tehtiin myös Iltasanomiin lehtijuttu.
Kesäkuussa Jakajat-hankkeen kautta palvelutalon
pihaan sekä lähialueille saapui noin 90 yhteisöviljelylaatikkoa, joita alueen asukkaat saivat yhdessä hoitaa ja ottaa satoa laatikoista itselleen. Viljelylaatikot
koettiin nostavan yhteisöllisyyttä alueella ja niiden
parissa kokoonnuttiin kesän aikana monesti.
Heinäkuussa järjestettiin ruusutempaus, josta oli
juttu Moro-lehdessä. Ruusutempauksessa asukkaita
ja henkilökuntaa oli jakamassa ruusuja lähialueen
ihmisille. Yhteisökylä-hanke järjesti Käräjätörmän
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alueella heinäkuussa myös kyläfestarit, joissa oli
monenlaista tapahtumaa alueen asukkaille. Kyläfestareille osallistui useita kymmeniä ihmisiä lähialueelta.

asiakkaille, sekä harjoitti tiloissa kahvilatoimintaa.
Muita talon tiloissa toimivia tahoja olivat parturi-kampaaja, jalkahoitaja sekä kalevalainen jäsenkorjaaja, jotka toimivat yksityisyrittäjäpohjalta.

Kotipirtin palvelutalon henkilöstömitoituksista, joita
THL kerää puolen vuoden välein, tehtiin Yle-uutisiin
juttu syyskuussa. Yle uutisoi Kotipirtin henkilökunnan hyvistä mitoituksista suhteessa muihin toimijoihin sekä työhyvinvoinnin merkityksestä palvelutalon
työntekijöillä. Tredu sekä työllisyyspalvelut pitivät
myös tilaisuuksia verkossa, joissa Kotipirtti esittäytyi
ja kertoi toiminnastaan usealle sadalle alan ammattilaiselle sekä alan opiskelijoille.

Kotipirtin kiinteistönhuolto siirtyi vuoden alusta
Pirkanmaan Plushuollolle, joka hoiti huoltosuunnitelman mukaisesti palvelutalon kiinteistön asioita
sekä teki tarvittavia kiinteistökorjauksia. Lielahden
Apteekin kautta hoituivat vuoden aikana asukkaiden
lääkehoidolliset asiat.

Palvelutalolla kävi vuoden aikana ulkotapahtumissa
Tesoman päiväkodin lapsia tanssimassa ja laulamassa sekä joulukuussa tehtiin yhteistyönä jouluvideo
palvelutalolta. Lokakuussa aloitettiin seurakunnan
ja varhaiskasvatuksen kanssa Päiväpirtissä monisukupolvinen perhekerho, jota oli suunniteltu vuoden
ajan, mutta toimintaa ei pandemian vuoksi saatu
alkamaan ennen loppuvuotta.
Yhdistyksen ja palvelutalon toiminnasta tiedottaminen Facebook-sivuilla oli säännöllistä ja suunnitelmallista. Lisäksi hyödynnettiin maksullista
some-mainontaa. Facebook-sivun seuraajien lukumäärä oli vuoden lopussa 827 henkilöä vastaavan
luvun ollessa edellisenä vuonna 678. Instagramin
kautta tavoitetaan erityisesti nuoria ja työikäisiä.
Instagram-tilin seuraajien lukumäärä vuoden lopussa oli 271 seuraajaa. Kotipirtin Instagram-tili perustettiin loppuvuonna 2020, joten vertailevia lukuja ei
vielä tähän toimintavuoteen ole saatavilla.

Yhteistyö ja
kumppanuudet
Kotipirtin ateriapalvelut tuotti Compass Group Oy,
jolle keittiötilat on vuokrattu. Se valmisti aterioita
Kotipirtin asukkaille ja ulkopuolelta taloon tuleville

Oppilaitosyhteistyötä tehtiin tiiviisti Tredun ja Takkin kanssa, joista oli oppisopimuksella Kotipirtillä
vuoden aikana opiskelemassa ammattiin yhteensä
3 henkilöä. Lisäksi kaikissa yksiköissä oli harjoittelujaksoilla hoitoalan opiskelijoita ympäri toimintavuoden.
Yhdistys on jäsenenä Vanhus– ja lähimmäispalvelun
liitto ry:ssä, Vanhustyön keskusliitossa, Sosiaalialan
työnantaja- ja toimialaliitossa ja Tesoma- seurassa.
Työnantajana yhdistys on järjestäytynyt Hyvinvointialan Liittoon. Kotipirtti ry on Suomalaisen Työn
Liiton jäsen ja oikeus käyttää Yhteiskunnallisen yri-
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tyksen merkkiä.
Henkilökunnan työterveyshuolto oli järjestetty
huhtikuun loppuun asti Mehiläisessä, jonka jälkeen
työterveyshuolloksi vaihtui Pihlajalinna. Työterveyshuollon vaihdon yhteydessä otettiin Fennian kautta
sairausvakuutukset koko henkilöstölle. Työntekijöiden terveydentilaa ja työssä selviytymistä seurattiin
yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työntekijöiden hyvinvointia tuettiin tarjoamalla kulttuuri- ja
liikuntaetuseteleitä edullisesti sekä järjestämällä
yhteisiä tapahtumia koko henkilökunnalle.

Tulevaisuuden näkymät
Kotipirtin tavoitteena on kehittää ja laajentaa yhteisöllistä ja muistiystävällistä asumista. Suunnitteilla
on rakennuttaa asumiskortteli, joka on osa suunniteltua Käräjätörmän monisukupolvista yhteisökylää.
Muistisairaat henkilöt asuvat omissa kodeissaan
teknologian ja yhteisön turvaamina. Käräjätörmän
alueella toimii kylätalo, joka on kaikille asukkaille
avoin kohtaamispaikka. Uudisrakennukseen kytkeytyy nykyinen palvelutalo. Suunnittelu, rahoitus ja
tonttijako ovat vielä kesken ja tarkoituksena on saada hanke etenemään vuoden 2022 aikana, jotta se
saadaan toteutettua vuonna 2023.
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Vuoden 2022 aikana rakentamiseen ja laajentamiseen sekä palvelukonseptien kehittäminen tulevat
olemaan strategisesti suuria kysymyksiä tulevaisuuden toiminnan kannalta. Ikäihmisten palveluiden
kilpailuttaminen hyvinvointialueeseen siirtymisen
myötä, palveluiden hintatason saattaminen kustannuksia vastaavalle tasolle, vanhuspalvelulain vaatimukset henkilöstömitoituksista sekä ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan saatavuus ja sitoutuminen
työhönsä tuovat myös mukanaan monenlaisia haasteita toimintaan ja kannattavuuteen tulevaisuudessa.
mista tukevia palveluja Asunto Oy Tampereen Omapirtissä. Palvelutalo sijaitsee Tohlopin kaupunginosassa, osoitteessa Käräjätörmä 12.
Kotipirtin palvelutalossa asukkaat, henkilökunta ja
ympäristön asiakkaat elävät yhteistä arkea iloineen
ja suruineen. Kotipirtin palveluarvoissa huomioidaan asukkaan yksilöllisyys kunnioittamalla hänen
itsemääräämisoikeuttaan. Kaikissa palveluissamme
korostuvat yhdessä tekeminen, asukkaista välittäminen ja yhteisöllisyys.
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Kotipirtti ry
Käräjätörmä 12
33310 Tampere
03 315 331
kotipirtti@kotipirttiry.fi
www.kotipirttiry.fi
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