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ALKUSANAT 

 

 

Mitä eri tahot ja toimijat tekevät? Mihin voin ohjata asiakkaani seuraavaksi? 

 

Tähän Nääsville ry:n kokoamaan oppaaseen on koottu tietoa ikääntyneiden parissa 

toimivista tahoista Tampereen alueella. Oppaan on tarkoitus toimia tukena ja 

muistilistana ammattilaisille, jotka ohjaavat iäkkäitä omatoimiseen liikuntaan, 

liikuntapalveluihin tai kuntoutukseen. Myös muita kuin liikuntatoiminnan järjestäjiä on 

mukana, sillä monelle iäkkäälle esimerkiksi palvelutaloon ruokailemaan lähtö matkoineen 

voi jo merkittävästi lisätä viikoittaista askelmäärää ja kohentaa ravitsemustilan ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin lisäksi fyysistä toimintakykyä. Mukaan ei ole otettu liikunta- tai 

muiden ryhmien tarkkoja kokoontumisaikoja tai hintoja, sillä tiedot vanhenevat nopeasti. 

Tarkempia tietoja löytyy helposti Internetistä, jo oppaaseen on otettu mukaan 

puhelinnumerot, joista lisätietoja voi kysyä. Oppaan pohjana on käytetty fysioterapeutti 

Tanja Aulomaan tekemää materiaalipakettia iäkkäiden palveluista Tampereella sekä 

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen Pirkanmaan oppimisverkoston oppimistehtävänä 

toteutunutta liikuntaneuvonnan yhteistyötapaamista Tampereella syksyllä 2019. Yleisen 

osuuden jälkeen oppaaseen on koottu esimerkkejä liikkumis- ja 

osallistumismahdollisuuksista alueittain. 

 

Opasta päivittää ja ylläpitää Nääsville ry. Jos huomaat virheitä, vanhentunutta tietoa tai 

lisäys- ja päivitystarvetta, ota yhteyttä!  

naasville@naasville.fi 

Toimisto p. 050 5217 212 

 
 
 
  

mailto:naasville@naasville.fi
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IÄKKÄILLE SOPIVIA LIIKUNTA- JA KUNTOUTUSPALVELUITA TAMPEREELLA 

 

 

 

APUVÄLINEYKSIKKÖ Apuvälineiden lainausta lyhyt- tai pitkäaikaislainaan. Osaan välineistä 

tarvitaan suositus esim. fysioterapeutilta. Hatanpäänkatu 10. Puhelinnumero 03 5657 2865. 

 

ARVO – ARVIOINTI- JA KUNTOUTUSOSASTO on Hatanpäällä sijaitseva, kotihoidon asiakkaille 

tarkoitettu osasto, jolle lääkäri voi lähettää asiakkaan kahden viikon arviointi- ja kuntoutusjaksolle, 

jos hänen tilanteensa on heikentynyt. Osastolta palataan kotiin, eikä sitä ole tarkoitettu 

pidempiaikaiseen sairaalahoitoon. Osastolla työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia ja 

fysioterapeutteja. Osaston kanslia p. 044 423 5462. 

 

AVOKUNTOUTUS/TAMPEREEN KAUPUNKI Tampereen kaupungin avokuntoutuksessa 

fysioterapeutit tekevät vastaanottotyötä ja järjestävät ryhmiä. Joka alueella on terveyskeskuksessa 

Voimaa vanhuuteen –ryhmiä, joihin asiakkaat ohjataan lähetteiden perusteella. Voimaa vanhuuteen 

–ryhmissä harjoitellaan kuntosalilla ohjatusti n. 2 kertaa viikossa 12 viikon ajan. Avokuntous järjestää 

myös neurologisia sekä TULES-senior-ryhmiä ja terveyskeskuksien fysioterapiaosastolla voi käydä 

harjoittelemassa itsenäisesti. Avokuntoutuksen fysioterapeutit voivat antaa myös yksilöllisen 

fysioterapian palveluseteleitä. Avokuntoutuksen ajanvaraus ja neuvonta: p. 03 5657 8800. 

 

ELONPOLKUJA-VERKOSTO on Tampereen kaupungin ylläpitämä ja koordinoima, 

jäsenyhteisöistä koostuva foorumi. Ikäihmisille suunnatut ilmaiset ja kaikille avoimet tapahtumat 

suunnitellaan työryhmissä ja toteutetaan itse, näin Elonpolkuja-verkosto tarjoaa tamperelaisille 

toimivan ja myönteisen ikääntymisen mallin. Verkostoon kuuluu lähes sata yhteisöä, yhdistystä ja 

yhteistyökumppania, joihin voi tutustua Tampereen kaupungin Internet-sivuilla.  
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ERITYISUIMAKORTTI Erityisuimakortti on tarkoitettu tamperelaisille eri tavoin vammaisille ja 

pitkäaikaissairaille aikuisille henkilöille edistämään omaehtoista uintiharrastusta. Korttia haetaan 

liikuntapalveluista, Ratinan rantatie 1. (Tampereen stadion). Kortti on henkilökohtainen ja se 

myönnetään liikunta- ja nuorisoyksikön johtajan päätöksellä. Erityisuimakortin saa joko nimetyillä 

KELA-kortin tunnuksilla (mm. diabetes, reuma, sepelvaltimotauti, kilpirauhassairaudet, 

keuhkosairaudet, Parkinsonin tauti, Ms-tauti, sydämen vajaatoiminta) tai lääketieteelliseen 

lausuntoon perustuvalla todistuksella merkittävästä haitasta. Perusteet tarkistetaan vuosittain.  

 

GERIATRIAKESKUS on PSHP:n yksikkö, jonne kutsutaan lääkärin lähetteen perusteella. 

Tyypillisiä geriatriakeskukseen lähettämisen syitä ovat muistisairauden epäily, toimintakyvyn 

heikkeneminen, tasapainoon ja monilääkitykseen liittyvät ongelmat sekä erityisen vaativa 

muistidiagnostiikka. Geriatriakeskuksessa hoidetaan myös iäkkäät lonkkamurtumakuntoutujat. 

Asiakkaat käyvät yleensä sekä lääkärin että hoitajan vastaanotolla. Geriatriakeskuksessa 

työskentelee myös jalkaterapeutti, muistikoordinaattori ja fysioterapeutti. Geriatriakeskuksessa 

käydään yleensä muutamia kertoja, minkä jälkeen hoito siirtyy lähettävälle lääkärille. p. 03 311 

58410. 

 

KIRJASTON KOTIPALVELUT Kirjaston kotipalvelun kautta voi saada maksutta kirjastokassin 

kotiovelle, jos terveydentila tai muu syy estää kirjastossa asioinnin. Palvelu on Tampereen 

kaupungin järjestämää toimintaa. p. 040 637 1288. 

 

KOTIHOIDON HAKU Kotihoidon haun avulla saa osoitteen perusteella tietää kotihoidon 

yhteystiedot - sekä asiakasohjaajan että kotihoidon esimiehen yhteystiedot. Haku löytyy Tampereen 

kaupungin nettisivuilta. 

 

KOTIKUNTOUTUS/TAMPEREEN KAUPUNKI Moniammatillista kuntoutusta kotihoidon ja 

omaishoidon asiakkaille. Kuntoutuksen pituus noin 6 viikkoa, maksutonta. Voi sisältää myös 

kotihoidon työntekijöiden ohjaamista tukemaan asiakkaan liikkumista. Kotikuntoutuksen toimisto p. 

040 639 7000.  

 

  

tel:03%20311%2058410
tel:03%20311%2058410
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KOTITORI -palvelupiste Kotitori on tamperelaisten ja orivesiläisten ikäihmisten oma palvelu- ja 

neuvontapiste, mistä saa tietoa seniori-ikään ehtineille suunnatuista palveluista, etuuksista, 

virkistysmahdollisuuksista sekä muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Neuvontapisteestä saa tietoa 

asumisesta, kotiin saatavista palveluista, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista, 

harrastus- ja virkistysmahdollisuuksista, eläkeläisjärjestöistä sekä muista ikäihmisille tärkeistä 

asioista. Kotitorilta voi kysyä neuvoja palvelujen ja etuuksien hakemisesta sekä niiden 

myöntämisperusteista. Kotitorilta löytyy lomakkeita useimpien ikäihmisten palvelujen ja 

taloudellisten etuuksien hakemiseen. Lomakkeita myös täytetään asiakkaan kanssa yhteistyössä ja 

opastetaan tarvittavien liitteiden hankkimisessa. Kotitori-neuvontapisteessä asiakkaalle tehdään 

palvelujen laatu- ja hintavertailuja sekä etsitään yhdessä hänen tarpeitaan ja mieltymyksiään 

vastaavat palvelut ja palveluntuottajat. Kotitori tarjoaa asiakkaalle selkeää ja ajantasaista tietoa sekä 

monipuolisia ja laadukkaita julkisia ja yksityisrahoitteisia palveluja helposti ja luotettavasti. 

Frenckellin aukio 2B, p. 03-5656 5700. 

 

KOTIUTUSTIIMI/TAMPEREEN KAUPUNKI Sairaanhoitajan, lähihoitajan, kuntoutusohjaajan, 

fysioterapeutin ja/tai toimintaterapeutin kotikäyntejä tukemaan asiakkaan sairaalasta kotiutumista. 

Hoidolliset käynnit maksullisia, ohjaus ja neuvonta maksutonta. Tilanteen mukaan muutama 

käyntikerta. Kotiutustiimin kuntoutusohjaaja toimii myös AVH-yhdyshenkilönä, johon voi ottaa 

yhteyttä aivoverenkiertohäiriöihin tai muihin neurologisiin sairauksiin sairastumisen yhteydessä 

koskien esim. sopeutumista tai apu- ja tukipalveluita. Kotiutustiimin sairaanhoitaja p. 040 639 7564. 

 

KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA 

Kuntouttava päivätoiminta tarkoittaa määräaikaista, n. 4 kuukauden mittaista jaksoa, jonka aikana 

asiakas käy säännöllisesti kotoaan päiväkeskuksessa kaksi kertaa viikossa. Päivätoiminta perustuu 

kuntoutussuunnitelmaan ja tarpeen arvioi kotihoidon asiakasohjaaja. Kuntouttavaa päivätoimintaa 

järjestetään Petsamokodilla. Kuntouttavan päivätoiminnan maksu on sama kuin tavallisesta 

päiväkeskustoiminnasta (15€/päivä).  

 

LIIKUNTAPALVELUT/TAMPEREEN KAUPUNKI Liikuntapalvelut järjestää ryhmäharjoittelua 

(75+, 60+, erityisryhmät) eripuolilla Tamperetta. Ryhmät näkee elokuussa koteihin jaettavasta 

Aamulehden Vapaalla Liikkuva Tampere –liitteestä sekä Internet-sivuilta. Maksutonta 

liikuntaneuvontaa on saatavilla puhelinneuvontana, ajanvarauksella terveysasemilta sekä Kalevan 

uintikeskuksesta ja ilman ajanvarausta Tesoman hyvinvointikeskuksessa.  Yhteystiedot:  p. 044 423 

5247 tai sähköpostitse liikuntaneuvonta@tampere.fi www.tampere.fi/ohjattuliikunta. 
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LÄHITORIT JA HYVINVOINTIKESKUKSET Lähitorit ovat kaikenikäisten kohtaamispaikkoja. 

Lähitoreilla voi ruokailla sekä osallistua tapahtumiin toimintaan ja ryhmiin, ja niiltä on saatavilla 

palveluohjausta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten apua, ohjausta ja neuvontaa. Lähitorien 

ohjelman näkee kaupungin Internet-sivuilta tai palveluntuottajien omilta sivuilta. Lähitorien tilat ovat 

käyttötarkoituksesta riippuen vapaasti vuokrattavissa tai maksutta varattavissa ja tätä kautta 

lähitoreille tulee ulkopuolisten järjestäjien toimintaa. Lähitoreja ovat Kuuselan ja Keinupuiston 

lähitorit, Kaukajärven KaVeri ja Vuoreksen lähitori sekä Peurankallion ja Tammelan lähitorit. 

Toiminnassa on neljä hyvinvointikeskusta: Koilliskeskus Linnainmaalla, Lielahtikeskus Lielahdessa, 

Hervanta Trio Hervannassa sekä Tesoman hyvinvointikeskus Tesomalla. 

NÄKÖVAMMAISET IKÄIHMISET/ Tampereen seudun näkövammaiset ry tuottaa opas- ja 

avustajapalvelua pienellä maksulla kaikille näkövammaisille. p. 050 301 5446. Yhdistyksen 

toimitiloissa (Kuninkaankatu 8 A 1) apuvälinepalvelu, sekä saatavilla maksutonta luku- ja 

kirjoitusapua. Yhdistys järjestää kerho- ja kurssitoimintaa ja tapahtumia. Toimisto p. 050 520 5075.  

NÄÄSVILLE RY edistää aktiivista elämäntapaa kotona asuvien ikäihmisten, kehitysvammaisten 

ihmisten ja heidän perheidensä kanssa. Liikuntaan ja aivoterveyteen liittyvää toimintaa, esimerkiksi 

tietoiskuja (Kaatumisten ehkäisy, Finger-tietoiskusarja aivoterveyden edistämisestä, erilaiset 

terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät aiheet), aivotreeniryhmiä, avointa liikuntaneuvontaa ja kursseja 

(esim. Kaatumisten ehkäisy, Muisti notkeaksi, Muistimattoharjoittelu). Mahdollistaa liikuntaan 

liittyvää vapaaehtoistoimintaa. Mukana toimiminen antaa onnistumisen, osallisuuden ja toimijuuden 

kokemuksia ja pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä, tuo hyvinvointia ja lisää elämänlaatua. 

Nääsville ry:n fysioterapeutit ja muistiohjaajat tekevät kotikäyntejä. Kartoituskäynti on maksuton, ja 

tämän lisäksi voidaan tehdä 5 maksullista ohjaus- ja neuvontakäyntiä. Nääsville ry ylläpitää 

iäkkäiden kuntosalia ”Salhojan Sali” Tampereella (fysioterapeuttien ohjaamaa ryhmämuotoista 

kuntosaliharjoittelua). p. 050 5217 212. 

PALVELUKESKUSKORTTI Tuetun eli edullisemman aterian ostaminen palvelukeskuksissa 

edellyttää palvelukeskuskorttia. Kortti tarkoitettu tamperelaisille 65 vuotta täyttäneille eläkeläisille ja 

alle 65-vuotiaille työkyvyttömyyseläkeläisille, joiden bruttotulot ovat enintään 1 278 euroa 

kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa 2 382 euroa kuukaudessa (v.2019) sekä säännöllisen 

kotihoidon asiakkaille. Palvelukeskuskortti myönnetään määräaikaisesti kolmeksi vuodeksi 

kerrallaan. Palvelukeskuskorttia hakevan tulee täyttää sekä palvelukeskuskorttihakemus että 

tuloselvityslomake. Poikkeuksena säännöllisen kotihoidon asiakkaat, jotka täyttävät vain 

hakemuslomakkeen. Korttihakemuksen voi tehdä ja palauttaa palvelukeskuksissa tai kotitorilla. 
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PALVELUKESKUKSET Palvelukeskusten toiminta on avointa kaikille tamperelaisille ikäihmisille. 

Palvelukeskukset ovat eläkeläisten yhteisiä olohuoneita, joissa voit viettää aikaa, tavata tuttuja ja 

saada apua arjen eri pulmiin. Kaikki palvelukeskukset tarjoavat ruokailumahdollisuuden ja 

monipuolista harrastus- ja virkistystoimintaa, kuten konsertteja, yhteislaulua sekä kulttuuri- ja 

liikuntatuokioita. Mahdollisuus saada hygienia-, fysioterapia-, jalkojenhoito- ja parturi-

kampaamopalveluja. Tampereen kaupungilla on omia palvelukeskuksia: Lielahti, Nekala, 

Pappilanpuisto, Pispa, Pohjola, Peipontuvan korttelikerho, sekä ostopalvelusopimussuhteisia 

palvelukeskuksia: Kaukaharju, Keinupuisto, Koskikotikeskus, Kuusela, Peurankallio, Viola-koti.  

 

PALVELULIIKENNE Palveluliikenne PALI palvelee kaikkia, joille tavallisen joukkoliikenteen 

käyttäminen on hankalaa. Reitit on suunniteltu lähipalveluiden hyödyntämistä ajatellen. Matkan hinta 

on sama kuin kaupungin busseissa. Sen voi maksaa Tampereen matkakorteilla tai käteisellä. 

Palvelubussiin voi nousta kunkin palvelulinjan aikataulupisteiltä. Kättä nostamalla pääsee kyytiin 

myös muualta kuin pysäkeiltä. Auton voi pyytää noutamaan kotiovelta soittamalla bussin numeroon. 

Matkustajaa autetaan bussiin nousemisessa ja poistumisessa sekä kantamusten kanssa. Lisätietoa 

PALI-palveluliikenteestä saa Tuomi Logistiikalta p. 03 5678 104. Nääsville ry:ltä on mahdollista 

pyytää maksuton PALI-kaveri opastamaan PALIn käyttöä p.050 5217 212.  

 

PALVELUSETELI Kuntosalille (tai allasryhmiin Tammenlehväkeskukseen) yli 70-vuotiaille. 

Edellyttää avo- tai kotikuntoutuksen tai kaupungin liikuntaneuvonnan palvelutarpeen arviointia. Noin 

200 euron arvoinen, kattaa 20 käyntikertaa määritellyissä paikoissa noin kolmen kuukauden aikana. 

Ohjattua harjoittelua. Etuisuus on mahdollista saada kerran. Palvelusetelin käyttöpaikat näkee 

kaupungin Internet-sivuilta. 

 

PIRKANMAAN MUISTIYHDISTYS (Kalevantie 1) on yhdistys muistihäiriöisille, heidän omaisilleen, 

ammattihenkilöille sekä kaikille muille muistiasioista kiinnostuneille. Yhdistys järjestää mm. 

vertaistukiryhmiä ja toiminnallisia kuntoutusryhmiä. Lisäksi heillä on hoivapysäkkitoimintaa. 

Hoivapysäkillä huolehditaan muistisairaasta, jolloin omaisella/läheisellä jää aikaa itselle, asiointiin 

tms. Toimisto p. 044 099 0166. 
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PÄIVÄKESKUSTOIMINTA Päiväkeskukset tarjoavat virkistystä, toimintaa ja sosiaalista 

vuorovaikutusta kotona asuville, jo paljon tukea tarvitseville ikäihmisille. Palvelun tavoitteena on, että 

he voivat asua kotona mahdollisimman pitkään. Maksullinen palvelubussi hakee asiakkaat kotoa 

aamuisin ja tuo takaisin kotiin iltapäivällä. Päiväkeskusmaksu on 15 euroa/päivä. Kaupungin 

ylläpitämiä päiväkeskuksia ovat: Lielahden, Nekalan, Pappilanpuiston, Pispan ja Pohjolan 

päiväkeskukset. Ostopalveluna toimivat: Kaukaharjukeskuksen, Keinupuistokeskuksen, Koivupirtin 

palvelukeskuksen, Kotipirtin palvelutalon päiväpirtin, Kuuselakeskuksen, Petsamokodin ja Viola-

kodin päiväkeskukset. Päiväkeskukseen hakeudutaan oman alueen kotihoidon asiakasohjauksen 

kautta. 

 

ROLLAATTORIREITIT Yhdentoista palvelutalon, -keskuksen, -kodin, vanhainkodin tai 

seniorikeskuksen läheisyyteen on mitattu "rollaattorireittejä", joiden pituudet vaihtelevat muutamasta 

sadasta metristä kilometriin. Reittien kartat näkyvät Tampereen kaupungin Internet-sivuilta.  

 

 

SENIORIPYSÄKKI Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielenterveyttä ammattilaisten 

ohjaaman ryhmätoiminnan sekä yksilö- ja parikeskustelujen avulla. Maksutonta toimintaa. 

Näsilinnankatu 48. p. 040 632 7455. 

 

SYKE tuottaa sosiaalisen työllistämisen palveluja pitkäaikaistyöttömille. Sykkeen hoivapaja tarjoaa 

avustavia kotihoidon palveluita vanhuksille; esim. kauppakäyntejä, seuranpitoa, saattamisia, 

lumenluontia, imurointia, pölyjen pyyhkimistä jne. Työntekijät tekevät työtä parityönä. Apu on 

asiakkaalle maksutonta. Työvalmentaja p. 044 759 8554. 

 

 

TAMMENLEHVÄKESKUS (Kenttäkatu 17) tuottaa avo- ja laitoskuntoutusta, veteraanien, 

sotainvalidien ja lottien kuntoutusta sekä päivätoimintaa. Alueella sijaitsee myös palvelutalo ja 

tehostettua palveluasumista. Tammenlehväkeskus on ainut paikka Tampereella, jossa yksilöllisen 

fysioterapian palvelusetelin voi käyttää allasliikuntaan. Palvelusetelin voi käyttää myös 

kuntosaliryhmiin (kaksi HUR-älykuntosalia; voi käyttää myös itse maksaen). Kuntoutujat 

ohjautuvat Tammenlehväkeskukseen eri sairaaloista, valtionkonttorin, vakuutusyhtiöiden ja KELAN 

lähetteillä tai kuntoutujan omasta aloitteesta itsemaksavana.  Fysioterapiaosaston palveluesimies p. 

050 436 22 30. 

 
 

tel:%20%20040%20632%207455
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TERVEYSTUTKA -sivujen kautta voi etsiä kiinnostavia terveyttä edistäviä palveluita tai ilmoittaa niitä 

palveluntarjoajana. Osoitteessa www.tampere.fi/terveystutka. 

 

URHEILUSEURAT Tampereen kaupungin Internet-sivuilta löytyy linkitetty luettelo kaupungin 

alueella toimivista urheiluseuroista urheilulajeittain. Osa seuroista järjestää myös iäkkäille sopivaa 

toimintaa. 

  

VAPAAEHTOISTYÖ Vapaaehtoistyön tekemisen ja vapaaehtoisavun saamisen mahdollisuuksia 

Tampereella ovat mm. kaupungin luotsitoiminta, mummon kammarin avunvälitys sekä Nääsvillen 

kotijumppa- ja ulkoilukaveritoiminta.  

Kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsit ovat Tampereen kaupungin kouluttamia vapaaehtoisia, 

jotka lähtevät maksutta seuraksi ja tueksi liikkumaan, kulttuurikohteisiin ja luontoon. Luotsit ohjaavat 

myös esim. kävely- ja kuntosaliryhmiä. Luotsitoimintaa hyödynnetään yleensä muutama kerta. 

Luotsit eivät tule asiakkaan kotiin. p. 040 806 3910. 

Mummon kammarin vapaaehtoiset voivat toimia esimerkiksi juttuseurana, lukea lehtiä tai lähteä 

asiointiavuksi. Vapaaehtoiset pyydetään seurakuntien avunvälityksestä p. 03 219 0711. 

Nääsville ry:n kotijumppa- ja ulkoilukaveri tukee asiakkaan omaa liikkumista ja kuntoutumista, 

esimerkiksi fysioterapeutin käyntien jälkeen. Sisältönä voi olla esimerkiksi ulkoilu tai Kävely 

kevyemmäksi –voimisteluohjelma. Nääsvillen fysioterapeutit ohjaavat toiminnan alkuun ja ovat 

vapaaehtoisten sekä asiakkaiden taustatukena. Nääsvillen toimisto p. 050 5217 212. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.tampere.fi/terveystutka
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ESIMERKKEJÄ PALVELUISTA JA PAIKOISTA ALUEITTAIN 

 

ALUEJAKO 

 
 

 

 

Google Maps –karttapalvelua hyödyntäen piirtänyt Tanja Aulomaa. 
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ITÄ 
 
 

Ahjola Kansalaisopiston kursseja ja yleisöluentoja eri 
puolilla kaupunkia. 

Puhelinvaihde: 044 553 
8400. 

FysioCenter 
Linnainmaa 

Yksilöllisen fysioterapian palvelusetelin 
käyttömahdollisuus. 

Hannulankatu 1 
p. 040 5311 733 
 
 

Kalevan kulma Koivupirtin ylläpitämä Iloa arkeen –pysäkki. 
Maksuton ikäihmisten tapaamispaikka, jossa 
toimintatuokioita. 
 

Väinämöisenkatu 25 
p. 044 4000 787 

Koilliskeskus 
 

 Hyvinvointikeskustoimintaa, mm. tapahtumia ja 
ryhmiä.  

Liikekatu 3. Neuvonta p. 
040 639 7736 

Sampola (Tampereen 
seudun työväenopisto) 

Kursseja, yleisöluentoja yms. Sammonkatu 2, p. 040 
801 6471 

Seurakunnan toiminta Eloa ja iloa – ryhmiä, Hyvän mielen tuolijumppaa 
yms. Kalevan kirkolla. 

Diakoniatyöntekijä 
Helena p. 040 8048740 

Teiskontien pysäkki Koivupirtin ylläpitämä Iloa arkeen –pysäkki. 
Maksuton ikäihmisten tapaamispaikka, jossa 
toimintatuokioita. 
 

Teiskontie 12 
p. 044 4000 787 

Uudenkylän pysäkki Koivupirtin ylläpitämä Iloa arkeen –pysäkki. 
Maksuton ikäihmisten tapaamispaikka, jossa 
toimintatuokioita. 
 

Uudenkylänkuja 3 
p. 044 4000 787 

Viitoskerho Koivupirtin ylläpitämä Iloa arkeen –pysäkki. 
Maksuton ikäihmisten tapaamispaikka, jossa 
toimintatuokioita. 

Pellervonkatu 19 
p. 044 4000 787 
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LÄNSI 
 
 

Ahjola Kansalaisopiston kursseja ja yleisöluentoja eri puolilla 
kaupunkia. 

Puhelinvaihde: 044 553 
8400. 

Amurin Teon Tupa Ikäihmisten kohtaamispaikka, jossa erilaisia ryhmiä, 
ohjelmaa. oleskelua ja yhdessä oloa. Avoin 
ikäihmisten kuntosali. 
 

Satakunnankatu 38.  
p. 050 358 0072 
  

Kansalaistalo 
Mansikkapaikka 
  

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikille alueen 
asiakkaille.  Ruokailumahdollisuus. 
 

Lentävänniemenkatu 6.  
p.040 7566 542.  
 

Kotipirtin 
palvelutalo 

Avointa ohjelmaa ja tapahtumia sekä säännöllisiä 
ryhmiä, ruokailumahdollisuus. Kuntosali/kuntohuone 
ikääntyneille omatoimiseen harjoitteluun. 

Käräjätörmä 12  
p. 03 315 331 
 

Peurankallion 
lähitori 
 

Ruokailumahdollisuus, tapahtumia ja ohjelmaa, 
ohjausta ja neuvontaa, ryhmiä. 

Peurankallionkatu 10 
p. 040 749 9694 

Pispan 
palvelukeskus  
 

Monipuolista ryhmä- ja viriketoimintaa. 
Ruokailumahdollisuus. Ilmainen, kaikille avoin 
kuntosali, jossa myös fysioterapeutin päivystysajat 
opastusta varten.  
 

Simolankatu 4 
p. 041 730 0138 
 

Seurakunnan 
toiminta 

Kirkontuvat ja muut ryhmät mm. Kalkun 
seurakuntakeskuksessa, Tesoman kirkolla, 
Lamminpäässä. 

Harjun seurakunnan 
vanhustyön ohjaaja p. p. 050 
344 5724 

Tesoman 
hyvinvointikeskus 

Tesomalaisten kohtaamispaikka. Palveluja, ohjausta, 
neuvontaa, tapahtumia. Mm. terveyskioski ja 
yhteisökahvila. 
 

Tesomankatu 4 A 
p. 044 423 5590 
 

Tipotien 
hyvinvointikeskus 

Hyvinvointikeskustoimintaa, mm. luentoja ja neuvontaa 
palvelukioskilla, ruokailumahdollisuus. 

Tipotie 4, Kehittämispäällikkö 
p. 040 658 6569 

Wihreä puu Setlementtiyhdistys Naapurin ylläpitämä 
kohtaamispaikka. Vapaata olemista, ryhmiä, ohjelmaa.  

Ristinmäenkatu 35,  
p.050 384 7013  
 

  

tel:+358503580072
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ETELÄ 
 
 

PAIKKA/TOIMIJA TIETOJA TOIMINNASTA YHTEYSTIEDOT 

Ahjola Kansalaisopiston kursseja ja yleisöluentoja 
eri puolilla kaupunkia. 

Puhelinvaihde: 044 553 
8400. 

FycioCenter Hervanta Yksilöllisen fysioterapian palvelusetelin 
käyttömahdollisuus. 

Pietilänkatu 5 
p. 040 0893402 

Haiharan taidekeskus Osa Kaukajärven lähitoria KaVeria. 
Ohjelmaa ja ryhmiä. 

Haiharankatu 30 
p. 040 806 2330 

Hervanta Trio -lähitori Tampereen kaupungin hyvinvointikeskus. Insinöörinkatu 38 

Kaukaharjukeskus  Osa Kaukajärven lähitoria KaVeria. 
Ruokailumahdollisuus, tapahtumia ja 
ohjelmaa, ohjausta ja neuvontaa, ryhmiä. 

Keskisenkatu 13 
p. 050 4498011 

Kaukajärven lähitori KaVeri KaVerin toimintaa on 
Kaukaharjukeskuksessa, Haiharan 
taidekeskuksessa sekä Kaukajärven vapaa-
aikatalolla ja kirjastolla. 

 

Keinupuiston lähitori  
 

Ruokailumahdollisuus, tapahtumia ja 
ohjelmaa, ohjausta ja neuvontaa, ryhmiä. 

Orivedenkatu 28 
p.044 777 7494 

Kuuselan lähitori  Ruokailumahdollisuus, tapahtumia ja 
ohjelmaa, ohjausta ja neuvontaa, ryhmiä. 

Nuolialantie 46.  
p. 044 512 0806. 
 

Nekalan päiväkeskus Tampereen kaupungin päiväkeskus. Kuoppamäentie 24  
p. 040 800 7857 

Peipontupa Korttelikerhotoimintaa eri aiheista: 
tuolijumppaa, joogaa, käsillä tekemistä ja 
musiikkia. Ruokailumahdollisuus. 

Peltolamminkatu12. 
p. 040 806 2418 

Seurakunnan toiminta Kirkontupa- ja kerhotoimintaa, tuolijumppaa, 
Bocciaa, käsityöpiiri. Hervannassa, 
Peltolammilla, Härmälässä, Nekalassa, 
Multisillassa. 
 
 

Eteläisen seurakunnan 
johtava 
diakoniatyöntekijä 
p. 050 591 6557 

Taatalakeskus (Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry) 

Asumispalvelut, ravintola-, päivätoiminta-, 
palvelukeskustoimintaa, tapahtumia. 

Sulkavuorenkatu 6 
p. 044 7860540 
Sosiaaliohjaaja p.  050 
438 4319 

Venlantupa 
 

 Musiikkipainotteista, kaikille avointa 
ohjelmaa. Joskus myös tuolijumppaa. 
Ruokailu- ja kahvimahdollisuus. 

Teekkarinkatu 5 B,  
p. 040 7221125 
 

Vuoreksen lähitori Lähinnä nuorille ja perheille tarkoitettua 
toimintaa. 

Rautiolanrinne 2 
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KESKUSTA 
 
 

Ahjola Kansalaisopiston kursseja ja yleisöluentoja 
eri puolilla kaupunkia. 

Puhelinvaihde: 044 553 8400. 

FycioCenter Finlayson Yksilöllisen fysioterapian palvelusetelin 
käyttömahdollisuus. 

Satakunnankatu 18 B, 2. 
kerros 
p. 03 260 4545 

Koskikotikeskuksen 
palvelukeskus 
(Tampereen 
kaupunkilähetys ry) 

Palvelukeskustoimintaa, 
ruokailumahdollisuus. Liikuntaryhmiä ja 
muuta ryhmätoimintaa, tapahtumia, 
iäkkäille sopiva kuntosali. 

Rongankatu 8, palveluohjaaja 
p. 040 573 7615 
 

Kumppanuustalo Artteli Ryhmiä, kuntosalimahdollisuus. Järjestöjä.   Salhojankatu 42.  
p. 050 452 1169.  
 

MUMMON KAMMARIN 
KYLÄPAIKKA 

Vapaaehtoisen vanhustyön keskus. 
Olohuone/kohtaamispaikka, jossa voi 
viettää aikaa. 
 

Hämeenkatu 28 
p. 03219 0455,  

POHJOLAN 
PALVELUKESKUS,  

Avointa harrastus- ja virkistystoimintaa, 
ryhmiä, ruokailu- ja saunamahdollisuus, 
kuntosali, ohjelmaa. Kuntosalilla myös 
fysioterapeutin päivystysajat, jolloin 
mahdollisuus laiteopastukseen.   

Pohjolankatu 25  
Sosiaaliohjaaja p. 040 639 
7083 

PREMIUS Yksilöllisen fysioterapian palvelusetelin 
käyttömahdollisuus. 

Kihlmaninraitti 1 C 
p. 010 2928 570 

Salhojan Sali  Nääsville ry:n järjestämiä, fysioterapeuttien 
ohjaamia kuntosaliryhmiä ikääntyville 
tamperelaisille maanantaista perjantaihin.  

Salhojankatu 27 A 
 p. 050 341 4916  

Seurakunnan toiminta 
 

Ryhmätoimintaa seurakunnan eri tiloissa.  Tuomiokirkkoseurakunnan 
johtava diakoniatyöntekijä  
p. 050 571 3104 

Tammelan lähitori Avointa harrastus- virkistystoimintaa, 
ryhmiä, ruokailumahdollisuus.  

Itsenäisyydenkatu 21 B, p. 050 
337 9004 

Violakotiyhdistys ry Vesivoimisteluryhmiä, liikuntaryhmiä, 
muuta ryhmätoimintaa. Palvelukeskus- ja 
päiväkeskustoimintaa, 
ruokailumahdollisuus. 

Juhlatalonkatu 4, 
Juhlatalonkatu 7, Pellavantori 
2B. Toimisto p. 03 3141 5300 

 

  

tel:040%20573%207615
tel:+358331415300
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LIITTEITÄ: KÄYNNISSÄ OLEVIA HANKKEITA 
 
VIRKEÄT IKÄMIEHET 
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Virkeät Ikämiehet: 
Ravitsemus- ja liikuntakurssit  
 
Virkeät Ikämiehet -hanke kutsuu eläkeikäiset miehet 
monipuolisen ravitsemuksen ja mielekkään liikunnan pariin.  

 
Virkeät Ikämiehet -kursseilla: 
* Saat tietoa siitä, miten voit lisätä hyvinvointiasi liikunnan ja ravitsemuksen avulla 
 * Pääset kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja 
 * Saat ohjausta omatoimiseen liikuntaharjoitteluun 
 * Saat valmiuksia edullisten ja monipuolisten aterioiden kokoamiseen 
 * Pääset kokeilemaan ruuanvalmistusta miesporukassa 
* Tutustut arjen digitaitoihin 
 
Kursseja ohjaavat ravitsemusterapeutti Heli Virtanen ja fysioterapeutti Irina Kukkamäki. Osallistuminen on 
maksutonta! 
 
Ajankohtaista: 
Keväällä 2020 aloitamme ryhmät Kuuselan lähitorilla, Peurankallion lähitorilla sekä Tampereen keskustan alueella. 
Kursseille otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ennen kursseja järjestämme kaikille avoimet toimintastartit, 
joissa saat lisätietoa kursseista sekä ravitsemuksen ja liikunnan merkityksestä ikääntyessä. Tervetuloa kuulemaan 
lisää!  
 
Kuuselan lähitori, Nuolialantie 46 

Toimintastartti tiistaina 28.1. klo 13-15  
Kurssi alkaa helmikuussa, kurssipäivä tiistai. 
 
Peurankallion lähitori, Peurankallionkatu 10 

Toimintastartti tiistaina 21.1. klo 13.30-15.30. 
Kurssi alkaa helmikuussa. 
 
Tampereen keskustan alue 
Toimintastartti (kurssiaikataulu varmistuu myöhemmin) 
Kurssi alkaa (kurssiaikataulu varmistuu myöhemmin) 
 

Ota meihin yhteyttä arkisin klo 8-16. Voit ilmoittautua mukaan tai kysyä lisätietoja: Ravitsemusterapeutti Heli 
Virtanen, p. 040 154 5760 heli.virtanen@martat.fi 
Fysioterapeutti Irina Kukkamäki, p. 040 154 6299 irina.kukkamaki@naasville.fi  
 
Seuraa ilmoitteluamme myös Aamulehden menoinfossa, nettisivuillamme: www.naasville.fi/virkeat_ikamiehet ja 
Facebookissa: @Ikamiehet  
 
Virkeät Ikämiehet -hanke on Nääsville ry:n ja Pirkanmaan Martat ry:n yhteishanke, joka toimii osana valtakunnallista STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus) rahoittamaa Elämänote-ohjelmaa tavoitteenaan ikäihmisten osallisuuden ja kotona asumisen tukeminen. 
 

 


