
HINNASTO



Ole rohkeasti yhteydessä 020 734 2650

”Palvelen sinua kaikissa  
ajanvarausasioissa arkisin klo 9-16”

– Marjo Sirkeoja, toimistopäällikkö

www.ikifit.fi  |  info@ikifit.fi

Puutarhakatu 37  | 33230 Tampere
Meesakatu 3  |  33400 Tampere

PERUUTUKSET

Peruutukset fysioterapiaan tai lymfaterapiaan tulee tehdä viimeistään edel-
lisenä päivänä 24 h ennen varattua aikaa. Peruuttamattomista tai myöhässä 
perutuista ajanvarauksista veloitamme seuraavasti:

• palvelukotikäynnit 15,00 €
• vastaanottokäynnit 25,00 €
• kotikäynnit 30,00 €

AJANVARAUS JA LISÄTIEDOT



FYSIOTERAPIA

VASTAANOTTOKÄYNNIT €

30 min 42,50

45 min 55,50

60 min 65,50

Fascia-fysioterapia 60 min 58,00-68,00

KOTIKÄYNNIT €

45 min 65,50

60 min 74,50

75 min 92,50

90 min 110,50

Matkat alkavalta 15 min 10,00

YKSILÖLLINEN 
ALLASTERAPIA

€

30 min 70,50

45 min 88,50

60 min 100,50

Valvonta allas- ja pesutiloissa ennen ja jälkeen terapian sisältyy 
allasterapia-aikaan. Mikäli tarvitset apua puku/suihkutiloissa, tulee sinulla 
olla oma avustaja mukanasi.



30 min 44,50 €

45 min 60,50 €

Palvelukoti 60 min 68,50 €

Vakuutusyhtiö 60 min 91,00 €

Kotikäynti 60 min 74,50 €

Matkat alkavalta 15 min 10,00 €

Hieroja/Urheiluhieroja Marko Peltola, ajanvaraus 040 085 2986
Vastaanotto Meesakatu 3

HIERONTA

LYMFATERAPIA



Kuntosaliryhmät 97,50 €/kausi

Allasryhmät 123,00 €/kausi

Terveysliikuntaryhmissä teemana on kunnon kohottaminen ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen. Ryhmiin voivat osallistua aloittelijat sekä säännöllisesti liikkuvat. 
Liikuntaryhmiä toteutetaan sekä Pyynikin että Lielahden toimipisteissä.
  
LISÄTIEDOT JA RYHMIEN ALOITUSAJANKOHDAT: 020 734 2650

www.ikifit.fi -> Avokuntoutus ja fysioterapia -> Tampere -> Terveysliikuntaryhmat

TERVEYSLIIKUNTARYHMÄT

GERIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN PALVELUT

Toistaiseksi emme voi ottaa lääkäripalvelujen piiriin uusia asiakkaita.

Kotilääkärimme ovat geriatrian erikoislääkäreitä, iäkkään ihmisen  
terveyden erityisasiantuntijoita. Geriatrian erikoislääkärillä on laajat tiedot 
lääkitysten yhteisvaikutuksista ja syvin osaaminen ikäihmisten terveyteen 
liittyvissä ongelmissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Teemme kotikäyntejä Tam-
pereella ja ympäristökunnissa.



Solo
IkiTrainer-valmentajamme suun-
nittelee sinulle yksilöllisen val-
mennusohjelman, jossa otetaan 
huomioon kuntosi, toiveesi ja 
voimavarasi.

3 kk 180 €/henkilö/kk

6 kk 160 €/henkilö/kk

12 kk  140 €/henkilö/kk

Duo
Treenaa puolisisosi tai ystävä-
si kanssa yhdessä valmentaja 
ohjauksessa teille suunnitellun 
ohjelman avulla. Valmennusohjel-
massa otetaan huomioon kunton-
ne, toiveenne ja voimavaranne.

3 kk 144 €/henkilö/kk

6 kk 128 €/henkilö/kk

12 kk  112 €/henkilö/kk

IkiTrainer on ikäihmisen henkilökohtainen liikkumis- ja elämäntapa-
valmentaja. Valmentaja laatii asiakkaalle yksilöllisen ohjelman, joka 
asiakkaan kunnosta riippuen voi olla toimintakykyä ylläpitävää ja sen 
heikentymistä estävää harjoittelua tai oman liikuntakyvyn vahvista-
mista.



Tiimi
Räätälöity valmennus 6-10 henki-
lön erityisryhmille.

3 kk 85 €/henkilö/kk

6 kk 80 €/henkilö/kk

Kimppa
Räätälöity valmennus yhdistyk
sille ja ryhmille ryhmän erityistar-
peet huomioiden.

Ryhmän koko 15-20 hlö.

3 kk 85 €/henkilö/kk

IKITRAINER 
VALMENNUS-

OHJELMAT



Turvaa, iloa ja terveyttä kotiin

” LUPAAMME OLLA AJOISSA,
TOIMIA SOVITUSTI JA
ONNISTUA YHDESSÄ.”

 

Lämpimästi tervetuloa palveluidemme pariin!


