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Tammelan lähitori on kaikenikäisten kaupunkilaisten kohtaamispaikka 
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TAMMELAN LÄHITORI 

Tammelan lähitori on toiminut alueen asukkaiden matalan kynnyksen kohtaamis- ja 
palvelupaikkana elokuusta 2016 lähtien. Lähitorilla kokoontuu viikoittain useita liikunta-, 
kulttuuri- ja muita harrastusryhmiä, minkä lisäksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja 
luentoja. Lähitorin toiminnassa on otettu erityisesti huomioon ikäihmiset, ja ohjelma on 
suunniteltu varsinkin heille sopivaksi ja heidän toiveitaan kuunnellen. Moni ryhmistämme 
sopii kuitenkin hyvin kaikenikäisille, joten toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleiksi 
lähitorille! 
 

Lähitorin yhteydessä toimii myös Perheiden talo, joka järjestää palveluita ja toimintaa 
erityisesti lapsiperheille. Järjestämme toimintaa myös yhteistyössä Perheiden talon kanssa 
tavoitteena eri sukupolvien kohtaaminen. 
 

LÄHITORIN PALVELUNEUVONTA 

Mietityttääkö sinua jokin asia? Tarvitsetko apua jonkin etuuden hakemiseen tai pohditko 
mikä taho voisi parhaiten auttaa sinua? Palveluohjaajat ohjaavat ja neuvovat monenlaisissa 
asioissa, muun muassa kaupungin, yritysten ja järjestöjen palveluissa, Kelan etuuksissa sekä 
harrastusmahdollisuuksissa. Lähitorin tietokoneella on myös mahdollista saada etäyhteys 
Kelan palveluneuvojaan. 
 

Voit tulla kysymään mitä tahansa mieltäsi askarruttavaa asiaa tai kertomaan, jos sinulla on 
jokin huoli. Yhdessä pyrimme löytämään ratkaisun ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin. 
Palveluohjaajat ovat tavattavissa ilman ajanvarausta ja palvelu on maksutonta. Halutessasi 
voit varata myös ajan.  
 

Palveluohjaajat paikalla arkisin 9-15 ja lauantaisin 9-14  

Puh. 050 337 9004 ja sähköposti lahitori@apukolmio.fi 
 

TILOJEN SIJAINNIT TAMMELAKESKUKSESSA 

Sali: 1.kerros, heti pääaulan vieressä Ryhmähuone 1: 1.kerros, pääaulasta vasemmalle, 
käytävällä kahvilan oikealla puolella Jumppasali: 0.kerros Lähitorin tapaamishuone: 
1.kerros, pääaulasta oikealle ja käytävän päästä oikealle Palveluneuvojien huone: 1.kerros, 
pääaulasta oikealla olevan käytävän päässä ITE-piste: 1.kerros pääaula 

 
Helmikuu vitriininäyttelyssä: Sydänyhdistys/Värinä-ryhmän taidenäyttely. 

Lähitorin vitriiniin on kenen tahansa mahdollista saada maksutta esille omaa taidetta. 
Kysy lisää lähitorin palveluohjaajilta! 



3 
 

  



4 
 

 



5 
 

 

TIISTAISIN 

10-12 ATK-opastus ikäihmisille / Mukanetti / Lähitorin tapaamishuone / maksuton 

 2.2. ja 16.2.  

 

KESKIVIIKKOISIN  

10-12  Ravitsemusterapeutin neuvontapiste / Aula / maksuton   

13-15.30 Kädentaitoryhmä / Mielen ry / Ryhmähuone 1 / materiaalimaksu 

 3.2., 10.2., 17.2. ja 24.2.  

18-21 Nuorten avoin AA-ryhmä / Ryhmähuone 1 / maksuton 

 3.2., 10.2., 17.2. ja 24.2.  

 

TORSTAISIN 

 

12.30-14  Elämänilo-keskustelupiiri / Lähitorin palveluohjaajat / Ryhmähuone 

1 / maksuton  

13-14.30 Diakonissa paikalla – saa tulla juttelemaan! / Kahvila / maksuton 

 11.2. ja 25.2. 
 

ELÄMÄN PUU- OHJAUS  

 Varaa aika palveluohjaajilta p. 050 337 9004 

 

 

 

*Muutokset ohjelmaan mahdollisia* 

 



6 
 

 
 

Halutessasi voit varata ajan palveluohjaajilta, jos kaipaat apua sähköisten palveluiden 
kanssa. Yhteystiedot esitteen takakannessa. 
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Café Tammelakeskuksen helmikuun 

lounaslista: 
 

1.2. Jauhelihakeitto 

2.2. Pinaattikeitto 

3.2. Lohikeitto 

4.2. Minestronekeitto 

5.2. Juuressosekeitto 

 

8.2. Linssikeitto 

9.2. Nakkikeitto 

10.2. Kurpitsasosekeitto 

 

11.2. Hernekeitto 

12.2. Lohikeitto 

15.2. Lihakeitto 

16.2. Mustajuurisosekeitto 

17.2. Bataattisosekeitto 

18.2. Lohikeitto 

19.2. Tomaattisosekeitto 

 

22.2. Lohikeitto 

23.2. Kermainen broilerkeitto 

24.2. Makkarakeitto 

25.2. Hernekeitto 

26.2. Purjo-perunasosekeitto 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tammelan lähitori 
 

   Palveluohjaajat:     

   puh. 050 337 9004  

    lahitori@apukolmio.fi 

   apukolmio.fi/tammelan-lahitori  

 
Itsenäisyydenkatu 21 B, 1.krs (Tammelakeskus),  

33500 Tampere  

 

Perheiden talo: www.tampere.fi/perheidentalo 

Café Tammelakeskus: Avoinna ma-pe 9-15, la 9-14 

Puh. 040 7713991, cafetammelakeskus@gmail.com 

 

mailto:lahitori@apukolmio.fi

