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• Toiminta aloitettu vuonna 2013

• Tampereella kulttuuri-, liikunta-
ja ympäristöluotsit ovat 
kaupungin vapaaehtoisia.

• Kulttuuri-, liikunta ja 
ympäristöluotseja n. 90. 

• n. 45 vapaaehtoista tekee 
luotsauksia kulttuurikohteisiin, 
liikkumaan ja luontoon.

Tampereen luotsitoiminta



Museot: Sara Hildénin taidemuseo, 
Vapriikki, Museo Milavida, 
Tampereen taidemuseo, 
Muumimuseo, Työväenmuseo 
Werstas, Lenin-museo ja kesäisin 
Amurin työläismuseokortteli, 
Poliisimuseo (huhtikuusta 2018 
alkaen)

Pääkirjasto Metso

Kulttuuripalveluiden kulttuuriraitit ja 
tutustuminen kaupungin historiallisiin 
alueisiin

Tampere Filharmonian konsertit 

Niagaran elokuvat

Minne luotsin kanssa voi 
lähteä?



Liikkumaan: esim. 
kaupungin kuntosalit, 
uimahallit, pyöräily, 
kävelylenkit, 
ulkokuntosalit jne.

Ympäristökohteet: 
luontopolut, 
puistoalueet, 
marjastamaan, 
sienestämään, 
kalastamaan.

Minne luotsin kanssa voi 
lähteä?



• Luotsit ovat perehtyneet Tampereen kulttuuri-, liikunta- ja 
ympäristökohteisiin, mutta toimivat kohteissa vertaisohjaajina ja 
vertaisihmettelijöinä – eivät oppaina.

• Luotsi madaltaa kynnystä osallistua.

Mitä luotsitoiminta on? 





• Yhden luotsin mukaan voi lähteä 
kohteesta ja luotsattavien 
kunnosta riippuen 1-5 henkilöä.

• Luotsattava pääsee useimpiin 
luotsikohteisiin luotsin seurassa 
maksutta sisään tai alennettuun 
hintaan.

• Täysi-ikäiset henkilöt voivat 
pyytää maksutta luotsia kaveriksi 
ja tueksi.

• luotsaukselle voi lähteä myös 
kaverin tai 
avustajan/vapaaehtoisen 
seurassa sekä pienryhmissä

Tampereen luotsitoiminta





Kulttuurikävelyt

• Hyödyntävät Kulttuuripalveluiden tuottamia 

kulttuuriraitteja

• Maksuttomia, ei ennakkoilmoittautumista

6.6. klo 14 Kaukajärvi – Tampereen 

ensimmäinen lähiö, lähtö Haiharan kartanon 

edestä





Luotsit puistokuntosaleilla

4.6.2018 – 24.8.2018

Maanantai 14 - 15 Ratinan puistokuntosali, 
Ratinan rantatie 1

Tiistai 10 - 11 Kaukajärven vapaa-aikatalo 
(Käätykatu 8) 

Torstai 10 - 11 Peltolammin uimaranta 
(Rukkamäentie 20)



Mistä löydän luotsin?

Luotsivälitys päivystää

maanantaisin ja torstaisin klo 10-12:

puh. 040 806 3910 / luotsivaraus@tampere.fi



Vertaisneuvontaa lähitoreilla

• Lähitori on ihmisten alueellinen kohtaamispaikka, 
joka tuo palvelut ihmisten lähelle heidän 
kotikulmilleen. 

• Lähitorilla saa maksutta ohjausta ja tukea: 
palveluohjaaja/sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja, 
fysioterapeutti, ryhmänohjaaja, …

• Kulttuuri- ja liikuntaluotsien vertaisneuvonta: 
kuuntelua, kohtaamista ja vapaa-
ajanviettovinkkausta

• Ajanvaraus joko Lähitorin tai Pegasos-
ajanvarausjärjestelmän kautta

• Neuvontaa järjestetään tällä hetkellä 
Peurankalliolla ja Kuuselassa. 



Kulttuuriluotsitoiminnan
valtakunnalliset verkkosivut

Sivuille on kerätty tietoa:

- asiakkaille

- vapaaehtoisille 

- toiminnasta kiinnostuneille 

- kulttuurilaitoksille

Sivuilla on lisätietoa mm. siitä, mitä kannattaa huomioida, kun 

varaa luotsin.

Lue lisää: www.kansalaisareena.fi/luotsit

”Piski” on luotsitoiminnan valtakunnallinen 

maskotti, joka perustuu taiteilija Outi 

Markkasen teoksiin.



KIITOS!

Lisätietoja luotsitoiminnasta:

Museolehtori Katri Leppisaari

p. 040 728 7282

katri.leppisaari@tampere.fi


