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Kehittäminen jatkuu 
koronan varjossa

Pääkirjoitus 16.9.2020

Kaupunginjohtaja
Jarkko Sorvanto

Tätä vuotta 2020 on vietetty koronaviruksen 
vuoksi poikkeuksellisissa oloissa. Koronatilanne 
on luonnollisesti vaikuttanut monin eri tavoin 
Ylöjärven kaupungin toimintaan niin palveluiden, 
talouden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. 

Kaupungin tulevaisuutta rakentavan ja pohjus-
tavan toiminnan on kuitenkin jatkuttava poikke-
uksellisista ajoista riippumatta. Ylöjärven kasvun 
ja kaupunkikehittämisen kannalta olennainen 
keskustan kehittämisen hanke jatkuu vahvasti 
kaikkien alaprojektien osalta. Myös tulevai-
suuden kasvun ja kehittymisen näkökulmasta 
merkittävien, Ylöjärven keskustan ja Tam-
pereen rajan välisellä alueella sijaitsevien 
maa-alueiden hankinnassa on edistytty. 
Kaiken kaikkiaan kaupunginvaltuuston 
huhtikuussa hyväksymä keskustan 
kehittämisen yhteenvetoraportti linjaa 
tulevien vuosien maanhankintaa ja 
kaavoitusta vahvan kasvun suuntaan. 
Syyskaudella valtuusto pääsee keskus-
telemaan keskustan tulevaisuuden 
kannalta tärkeästä raitiotielinjaukses-
ta ja raitiotiehankkeen suunnittelun 
jatkamisesta.

Koronavirustilanne on vaikuttanut 
merkittävällä tavalla koko kunta-
kentän ja myös Ylöjärven kaupungin 
talouteen. Verotulot pienenevät, 
toimintatuotot laskevat ja varsinkin 
sosiaali- ja terveystoimen menot kas-
vavat. Kielteiset talousvaikutukset ovat 
huomattavat jo vuonna 2020, mutta eri-
tyisesti vuosi 2021 näyttää tällä hetkellä 
kuntataloudelle erittäin vaikealta.

Vastuullisen taloudenhoidon näkökul-
masta kaupunginhallitus päättikin kesä-
kuussa, että kaupungin talousarvion 2021 
ja taloussuunnitelman 2021-2023 valmiste-
luun sisällytetään talouden tasapainotus-
ohjelman laadinta.

Ylöjärven kaupungin asukaslehti 2/2020
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1.  Koronatilanne vaikuttaa niin perheiden,  
yritysten kuin kuntienkin talouteen.  
Miten arvioit kuntien talousnäkymiä? 

2.  Mitkä kunta-asiat ovat juuri nyt  
ajankohtaisia valtakunnanpolitiikassa?

3.  Miten ylöjärveläisyys näkyy  
kansanedustajan työssäsi?

Kysyimme Ylöjärven kaupunginvaltuuston jäseneltä, kansan-
edustaja Sami Saviolta (ps.) kolme ajankohtaista kysymystä.

3 kysymystä 
päättäjälle

Useimpien kuntien tukala 
taloustilanne vaikeutuu 
entisestään, jos kansan-
taloutta ei saada uuteen 
nousuun. Manner-Suo-
men kunnista noin kolme 
neljäsosaa teki jo ennen 
koronakriisiä alijäämäisen 
tilinpäätöksen. Ellei yksityi-
nen sektori työllistä enti-
seen tapaan, kuntapalve-
luiden rahoitus rapautuu. 
Päättäjien liikkumavara on 
varsin rajallinen, eikä palvelutarjonnan laajentamiseen 
tai suuriin investointeihin ole juuri varaa.

1

Suurimpia kunta-alaankin liittyviä huolenaiheita ovat koro-
nakriisin vauhdittama työttömyyden kasvu ja julkinen vel-
kaantuminen. Avoimia kysymyksiä sisältyy myös kaavailtuun 
sote-palveluiden siirtoon kunnilta maakunnille. Koronapan-
demia saataneen hallintaan viimeistään toimivan rokotteen 
myötä. Kunnissa joudutaan silti kamppailemaan talous- ja 
työllisyysongelmien kanssa kauan sen jälkeenkin.

2

Olen edistänyt Ylöjärvelle ja Pirkanmaalle tärkeitä asioita 
yhteistyössä vaalipiirin muiden kansanedustajien kanssa. 
Niihin lukeutuvat muun muassa liikennehankkeet, Pirkan-
maan asema sote-uudistuksessa sekä työllisyys- ja koulutus-
asiat, kuten Ylöjärven saama lukiokoulutuksen erityistehtävä 
ja seudullinen työllisyyskokeilu. Ylöjärven poliisiaseman 
lakkauttamista ei valitettavasti onnistuttu estämään. Tapaa-
miset paikallisen elinkeinoelämän kanssa ovat niin ikään 
avanneet uusia näkökulmia ja tarjonneet tervettä järkeä 
päätöksentekoon.

3
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Olipa haaveissa  asunto 
keskustassa tai iso oma 
piha maaseudun rauhassa, 

Ylöjärveltä löytyy vaihtoehtoja. Kai-
vattuja hissillisiä kerrostaloasuntoja 
on noussut ja rakennetaan edelleen 
keskustaan, ja omakotitontteja tulee 
jakoon useilla alueilla, myös suositus-
sa Siivikkalassa.

Keskustan palveluiden läheisyy-
dessä viihtyvien iloksi kaupunkiin on 
parhaillaan nousemassa noin 100 
uutta kohtuuhintaista vuokra-asuntoa 
kaupungintalon naapuriin sekä Sop-
peenmäessä Erkontien mutkaan.

– Vuokra-asunto kaupungin 
keskustassa sopii monenlaisessa elä-
mäntilanteessa oleville, niin nuorille 
aikuisille kuin senioreillekin. Kohtuu-
hintaisen asuntotarjonnan lisääminen 
on myös seudullinen tavoite, kehitys-
päällikkö Mari Ruissalo sanoo.

 Kerrostaloja rakennetaan lähitu-
levaisuudessa myös Kultaniityn ja 
Leijapuiston alueille Leija-kirjaston 
naapuriin sekä Soppeenmäkeen.

– Teivo-Mäkkylän alueelle tavoi-
tellaan tiivistä kerrostaloasumista. 

Omakotitontit ja kerrostalohankkeet  
kasvattavat entisestään Ylöjärven  
monipuolista tarjontaa.
Teksti: Susanna Viljanen  Kuvat: Rami Marjamäki

Oman kodin rakentajille 
•  Siivikkalan ytimessä
–  Syksyn tonttijaossa tarjolle tulee kymmenkunta noin 

1000 neliön tonttia aivan Siivikkalan koulun tuntumasta.
–  Siivikkalassa on useita päiväkoteja ja lähikauppa,  

monipuoliset kaupalliset palvelut ja Näsijärven 
rannat kivenheiton päässä.

• Metsäkylän luonnossa
–  Metsäkylän Työläjärveltä on tulossa jakoon  

parikymmentä noin 1000 neliön tonttia.
–  Alueelta on nopea yhteys Vaasantielle ja  

hyvät bussiyhteydet Tampereen suuntaan.
–  Lapsiperheitä palvelevat Metsäkylän useat  

päiväkodit ja yhtenäiskoulu.

• Siltatieltä kuntopolulle
–  Siltatien alueelta haettavaksi tulee muutamia 

alle 1000 neliön tontteja.
–  Kauppakeskus Elo, ruokakaupat sekä Elovainion lii-

kuntahallit ovat kävely- tai pyöräilyetäisyydellä. Oma 
alakoulu on suunniteltu rakennettavaksi lähivuosina, 
useita päiväkoteja viereisellä Haaviston alueella.

–  Tiheät bussiyhteydet ja läntiselle ohitustielle  
viiden minuutin ajomatka.

• Kyrösjärven läheisyyttä
–  Viljakkalan Särkän alueelta tulee luovutettavaksi kym-

menkunta uutta tonttia kooltaan 1500–2000 neliötä.
–  Turvallinen kevyen liikenteen väylä Viljakkalan  

yhtenäiskoululle ja lyhyt ajomatka kolmostielle  
sekä palveluiden pariin.

• Isoja tontteja Kurussa
–  Kurun Mässäkänmäessä ja Hevossaaressa on  

jatkuvassa haussa lähellä järviä sijaitsevia isoja,  
noin 2000 neliön tontteja.

–  Yhtenäiskoulu, terveysasema, uusi päiväkoti  
ja muut peruspalvelut lähellä.

Mahdollinen ratikkakin kulkisi alueen 
halki, Ruissalo muistuttaa.

Luonto ja  
palvelut lähellä
Vaikka kaavoituksen ja rakentamisen 
pääpaino lähivuosina on keskustan 
kehittämisessä ja Tamperetta kohti 
tiivistämisessä, omakoti-ihmisiäkään 
ei haluta unohtaa.

Väljemmille vesille kaipaaville per-
heille löytyy runsaasti tarjontaa.

– Tarjolla on sekä yli 1000 neliön 
tontteja että pienempiä, kaupunki-
maisia tontteja. Kaikilla alueilla luonto 
ja virkistysalueet ovat lähellä, Mari 
Ruissalo sanoo.

Yhteistä kaikille Ylöjärven tonteil-
le on myös se, että ne ovat hyvien 
yhteyksien päässä ja lähellä palvelui-
ta: päiväkodit, koulut ja kaverit ovat 
lähistöllä jo valmiina.

Tonttihaku avataan loppusyk-
syllä, ja haku tapahtuu sähköisesti 
kaupungin verkkosivuilta löytyvällä 
lomakkeella. Haettavista tonteista ja 
hakuajasta ilmoitetaan kaupungin 
verkkosivuilla sekä somekanavissa. l

Kotiin 
Ylöjärvelle

Omakotitonteista keskustan lähettyvillä on Ylöjärvellä kova 
kysyntä. Isompi tonttihaku toteutetaan yleensä syksyisin, mutta 
tontteja on myös jatkuvassa haussa ympäri vuoden.

Ylöjärvi markkinoi asu-
misen mahdollisuuksia 
teemalla ”Kotiin Ylöjär-

velle” (#kotiinylöjärvelle). 
Viime kesän mainos-

kampanjassa esiintyivät 
ylöjärveläiset veljekset, 

Patrik ja Pyry.
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Ylöjärvi satsaa tänä syksynä 
voimakkaasti nuorten mie-
lenterveyspalveluihin. Syys-

kuun alussa toimintansa aloitti uusi 
12–18-vuotiaiden avohoidon intensii-
viyksikkö, jossa nuori saa monialaista 
kuntouttavaa hoitoa ja tukea.

– Navissa nuoria auttavat psyko-
logi, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, 
toimintaterapeutti, psykofyysinen 
fysioterapeutti, kolme psykiatrista 
sairaanhoitajaa ja sosiaalityöntekijä. 
Yksikköä varten on perustettu kuusi 
uutta virkaa, erikoislääkäri Henna 
Majaniemi kertoo.

•  Nuorten avohoidon in-
tensiiviyksikkö Navi tar-
joaa tehostettua hoitoa 
mielenterveysongelmis-
ta kärsiville 12–18-vuoti-
aille nuorille.

•  Hoidollispedagoginen 
yhteistyöluokka eli Help-
pi-luokka toimii inten-
siiviyksikön yhteydessä. 
Hallinnollisesti se kuuluu 
Ylöjärven Yhtenäiskou-
luun.

•  Mielenterveyspalvelui-
den nuorisotiimillä on 
aktiivisessa hoidossa 
200–300 nuorta, mikä 
on kymmenisen pro-
senttia koko ikäluokasta 
Ylöjärvellä. Vuosittain 
nuorisotiimiin tehdään 
noin 150 uutta lähetettä.

• �www.ylojarvi.fi

Mikkonlantien entiseen päiväkotiin 
remontoitu yksikkö toimii avohuollon 
ja erikoissairaanhoidon rajapinnassa. 
Erikoissairaanhoitoon voi olla vaikea 
päästä, mutta nyt apua saa kotipaik-
kakunnalla ja omassa arjessa.

– Haluamme pitää hoitoon ha-
keutumisen kynnyksen matalana ja 
hoidon saamisen kriteerit joustavina. 
Pystymme hoitamaan myös nuorten 
päihde- ja muita riippuvuusongelmia, 
sillä yksi Navin sairaanhoitajista on 
erikoistunut nuorten aine- ja toimin-
nallisten riippuvuuksien hoitoon, 
Majaniemi sanoo.

Räätälöityä  
hoitoa

Intensiiviyksikössä nuori saa räätälöi-
tyä hoitoa sen mukaan, mistä hänelle 
katsotaan olevan hyötyä ja mihin hän 
itse haluaa sitoutua. Kyse voi olla 
keskustelusta, toimintaterapiasta tai 
psykofyysisestä fysioterapiasta. Toi-
mintaterapeutin kanssa voidaan vaik-
ka pelata frisbeegolfia, laittaa ruokaa 
tai kokeilla jotain uutta harrastusta.

– Meillä ei ole mitään valmista mal-
lia, vaan hoito on oikeasti yksilöllistä. 
Tavoite on, että nuori kokisi tulevansa 

täällä kuulluksi ja kohdatuksi, Henna 
Majaniemi sanoo.

Uudenlaista hoitoa on psykofyysi-
nen fysioterapia eli kehon ja mielen 
yhdistävä hoito.

– Keho ottaa usein kannettavak-
seen mielen kuormaa. Keholliset 
oireet voivat olla pelottavia ja hallitse-
mattomia. Niiden hoito vaikkapa ren-
toutumista opettelemalla on tärkeää, 
Majaniemi toteaa.

Ainutlaatuinen  
toimintamalli
Syyskuussa toimintansa aloittanut 
intensiiviyksikkö on valtakunnallisesti 
poikkeuksellinen satsaus nuorten 
hyvinvointiin ja ongelmien ennalta-
ehkäisyyn. Ehkäisevien ja korjaavien 
hyvinvointipalvelujen johtaja Pau-
la Pasanen-Aro kertoo, ettei ole 
törmännyt vastaavaan palveluun 
missään muualla.

– Tämä ei tarkoita sitä, että ylöjär-
veläisnuorilla menisi muita huonom-
min. Avohuollon palveluita paranta-
malla haluamme ehkäistä ongelmien 
kasvamista. Nopealla hoidon piiriin 
pääsyllä on suuri merkitys nuorille 
ja heidän perheilleen. Aikuispuolelta 
Ylöjärvellä on jo kokemusta tällaisen 
intensiiviyksikön hyödyistä, Pasa-
nen-Aro sanoo.

Iso satsaus nuorten  
mielenterveyteen.

”Psyykkarit”  
saapuvat kouluille

Kouluterveydenhuollon 
tiimi sai elokuun lo-
pussa vahvistusta, kun 

uudet psykiatriset sairaanhoita-
jat Mariana Toivola ja Susanna 
Hällmark aloittivat työnsä. 

Yläkouluilla toimivien 
”psyykkarien” työ painottuu 
mielenterveysongelmien en-
naltaehkäisyyn ja varhaiseen 
puuttumiseen matalalla kyn-
nyksellä – heihin kannattaa siis 
olla yhteydessä heti, kun jotain 
erityistä murhetta ilmenee.

Oppilas voi ohjautua psyykka-
rin vastaanotolle koulun aikuisen 
kuten opettajan tai kouluter-
veydenhoitajan aloitteesta. Nuori 
tai hänen vanhempansa voivat 
myös ottaa yhteyttä psyykkarei-
hin soittamalla tai Wilma-viestillä.

Uusilla psykiatrisilla sairaan-
hoitajilla on laaja yhteistyökump-
paneiden verkko. He tekevät 
yhteistyötä oppilaan, kodin ja 
koulun henkilökunnan, terveys-
toimen, sosiaalitoimen, perhe- ja 
mielenterveyspalveluiden nuo-
risotiimin sekä uuden nuorten 
intensiiviyksikkö Navin kanssa.

Laaja verkosto takaa, että 
psyykkareiden kautta saa apua 
hyvin monenlaisiin ongelmiin, 
joita nuoren elämässä tulee 
vastaan.

Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö Navin väkeä: ehkäisevien ja korjaavien hyvinvoin-
tipalvelujen johtaja Paula Pasanen-Aro (ylärivissä vasemmalla) sekä intensiiviyksikössä 
työskentelevät toimintaterapeutti Olga Huotari, yksikön vastuuhoitaja Harriet Paattimäki, 
päihdepsykiatrinen sairaanhoitaja Sami Rantanen, sosiaalityöntekijä Mira Sipola sekä  
erikoislääkäri Henna Majaniemi (istumassa) ja sairaanhoitaja  Mirella Borgenström. 
Kuvasta puuttuvat psykologi Annu Nevala sekä fysioterapeutti Erja Kyllönen.

Itsenäistyvän nuoren terapia voi olla vaikka ruoanlaittoa toimintaterapeutti Olga Huota-
rin kanssa.

Huolia tai murheita? Psyykkareihin saa yhteyden vaikkapa Wilma-viestillä.

Myös ADHD-selvittelyt ala- 
sekä yläkouluikäisille ovat osa 
kouluterveydenhuollon psykiat-
risten sairaanhoitajien työnku-
vaa.

– Tällä hetkellä on arvioitu, 
että ADHD-selvittelyt ala- sekä 
yläkouluikäisille veisivät noin 
neljäkymmentä prosenttia psy-
kiatristen sairaanhoitajien työ-
ajasta, osastonhoitaja Mia-Liisa 
Rönkkö kertoo.

Työpisteet  
yläkouluilla
Uudet psyykkarit toimivat 
pääasiallisesti yläkouluilla. 
Mariana Toivolan työpisteet ovat 
Metsäkylän yhtenäiskoululla ja 
Vuorentaustan yläkoululla sekä 
tarvittaessa Viljakkalan koululla. 
Susanna Hällmark työskentelee 
Ylöjärven yhtenäiskoululla ja 
Kauraslammen koululla sekä tar-
vittaessa Kurun yhtenäiskoululla.

Se, miten psyykkarit ehtivät 
olla mukana koulujen arjessa, on 
vielä avoin kysymys.

– Toiveet ja odotukset psyykka-
reita kohtaan ovat suuret. Toimia 
on kuitenkin vain kaksi, joten 
työnkuva muokkautuu ajan myö-
tä tarpeiden ja olemassa olevien 
resurssien mukaan, Mia-Liisa 
Rönkkö sanoo. l

Nuorten avohoidon intensiiviyksikkö Navi ja sen 
yhteydessä toimiva Helppi-luokka auttavat nuorta 
hänen arjessaan silloin, kun on vaikeaa.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

Navi ja Helppi  
pitävät kiinni arjessa

Koululaisten arjen tueksi on saatu kaksi 
uutta psykiatrista sairaanhoitajaa.
Teksti: Susanna Viljanen

Intensiiviyksikköön tullaan pää-
sääntöisesti lähetteellä. Tavoitteena 
on, että kiireellisessä tapauksessa 
nuori pääsee hoitoon viikon sisällä 
lähetteen saapumisesta.

Hoitopolku alkaa tavallisesti kou-
luterveydenhoitajan vastaanotolta, 
mutta nuorisotiimin ja Navin työnte-
kijöilläkin on puhelinajat eli heille voi 
myös soittaa suoraan.

Hetki  
Helppi-luokalla
Nuoren tulevaisuuden kannalta on 
tärkeää, ettei koulunkäyntiin tule 
katkoksia. Intensiivisen hoitojakson 
ajan nuoren on sovittaessa mahdol-
lista myös käydä koulua samassa 
rakennuksessa Mikkolantiellä uudella 
hoidollispedagogisella yhteistyöluo-
kalla eli Helppi-luokalla. Näin hoito 
ja kuntoutus nivoutuvat sujuvasti 
koulunkäynnin yhteyteen.

Helppi-luokan ja intensiiviyksi-
kön yhteistyöllä nuori saa parhaan 
mahdollisen hoidon, ja samalla hänen 
opintonsa etenevät. Kun nuori palaa 
kuntouttavalta Helppi-jaksolta lähi-
kouluun, Helppi-luokalla löydettyjä 
hyviä käytäntöjä voidaan jatkaa siellä.

– Helppi-luokalla ollaan korkein-
taan muutaman kuukauden jakso, 
jonka aikana nuori saa huomattavasti 
enemmän tukea kuin yleisopetukses-
sa olisi mahdollista. Yhteistyö lähikou-
lun kanssa on valtavan tärkeää, jotta 
nuoren edistyminen jatkuu myös 
intensiivisemmän tukijakson jälkeen, 
opetuspäällikkö Tarja Suhonen 
korostaa.

Syksyn mittaan toimintansa aloit-
tava Helppi-luokka tarjoaa räätälöi-

tyä opetusta pienryhmässä Navin 
asiakkaille ja muille tilapäisen tuen 
tarvitsijoille. Esimerkiksi ylöjärveläi-
seen lastensuojeluyksikköön muutta-
va nuori voi nivelvaiheessa opiskella 
jonkin aikaa Helppi-luokalla, kunnes 
selviää, missä hänen koulunkäyntinsä 
jatkuu. l
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Esteettömyyspalkinto 2020
l Ylöjärven kaupungin vammais-
neuvosto on myöntänyt vuoden 
2020 esteettömyyspalkinnon 
Ylöjärven keilahallille. Peruste-
luina mainitaan erityisryhmät 
huomioiva palvelualttius ja 
apuvälineet sekä tilojen esteet-
tömyys. 

Esteettömyyspalkinnon 
lisäksi vammaisneuvosto myönsi 
kunniamaininnan Meidän 
Matias -blogille. Ylöjärveläisen 
perheenisän ylläpitämä blogi 

on neuvoston mukaan lisän-
nyt ansiokkaasti tietoisuutta 
erityislapsen elämästä. Erityistä 
huomiota ansaitsee sosiaalisen 
median merkitys tietoisuuden 
kasvattamisessa.

Vammaisneuvosto haluaa 
nostaa palkinnollaan esiin 
toimintaa, joka edistää esteet-
tömyyttä, saavutettavuutta ja 
erityisryhmien tasa-arvoista 
kohtelua. Esteettömyyspalkinto 
jaettiin nyt toista kertaa.

Kyösti Tahvanainen ja Anu Keskimäki Ylöjärven keilahallilta sekä Meidän  
Matias -blogin pitäjä Mika Ahonen palkittiin esteettömyyden edistämisestä.

Kuru-neuvosto nimesi vuoden 2020 Heloposki Hennaksi Aino Nummen ja 
Urheaksi Matiksi Ilkka Ojasen, auttavaiset ja monessa mukana olevat toimijat. 
Kurun Urhea Matti ja Heloposki Henna -arvonimet on myönnetty vuodesta 
1974 alkaen henkilöille, jotka ovat toiminnallaan tehneet Kurua tunnetuksi 
ja toimineet aktiivisesti kurulaisten hyväksi. Lämpimät onnittelut pitkän ja 
arvokkaan perinteen jatkajille!

Yhtenäiskoulun monitoimikenttä on poikkeuksellisen laaja ja siihen liittyy kiinteästi vierei-
nen pesäpallokenttä.
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l Miten Ylöjärven keskusta muuttuu 
lähivuosina ja -vuosikymmeninä? 
Miltä keskusta näyttää vuonna 2040? 
Laajan visiointityön tulokset on 
koottu raporttiin ” Tiivis, toimiva ja 
tavoitettava - Ylöjärven keskustavisio 
2040” (kaupunginvaltuusto 6.4.2020). 
Ylöjärven keskustasta halutaan luoda 
viihtyisä alue, jossa kaikenikäisten 
on mukava viettää aikaa ja jossa eri 
paikkojen välillä pääsee liikkumaan 
nykyistä sujuvammin. Keskusta 
tiivistyy merkittävästi, ja täydennysra-
kentaminen on osin jo käynnistynyt. 
www.ylojarvi.fi/keskusta

Seuturatikan yleissuunnittelu 
kääntymässä loppusuoralle

Kiinnostaako nuorisovaltuusto?

Onhan Nuorisopassi tuttu?

l Tampereen seudullisen raitiotien eli seuturatikan yleissuunnitteluvaihe 
päättyy tammikuussa 2021. Kaikkiaan puolitoista vuotta kestäneen esisel-
vitysvaiheen tavoitteena on määrittää ratikan tarvitsemat aluevaraukset eri 
ratahaaroilla Ylöjärvellä, Pirkkalassa ja Kangasalla. Yleissuunnitelma ei tähtää 
raitiotien välittömään rakentamiseen. Ylöjärven kaupunginvaltuusto päättää 
ratikan linjauksesta kokouksessaan 2.11.2020. Ratikan rakentamista koskevan 
päätöksenteon aikataulu tarkentuu tulevina vuosina. Tällöin täsmentyvät myös 
kustannusarviot ja rahoitusmallit valtiontuki huomioiden. Linjausvaihtoehtoihin 
ja kattavaan materiaalikirjastoon voi tutustua osoitteessa www.seuturatikka.fi.

l Ylöjärven nykyisen nuorisovaltuuston kaksivuotinen kausi päättyy 
vuodenvaihteessa. Haku uuteen valtuustoon tapahtuu lokakuussa. 
Nuorisovaltuusto on poliittisesti sitoutumaton ja siihen kuuluu 15 
nuorta. Lisätietoja tulossa nettiin ylojarvi.fi/nuortenylojarvi ja someen  
@ylonuva.

l Parhaillaan on käynnissä Nuorisopassin viimeinen kokeilukuukau-
si. Passin harrastusetuja kannattaa siis hyödyntää viimeistään nyt! 
Digitaalinen Nuorisopassi on tarkoitettu 5.-9.-luokkalaisille. Ohjeet 
sovelluksen lataamiseen löytyvät Wilmasta. Syyskuun jälkeen pääte-
tään, jatketaanko passin käyttöä Ylöjärvellä vai ei.
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SOPPEENMÄKI

TEIVO

VUORENTAUSTA

KIRKONSEUTU

Valo

Kirkko
Kaupungintalo

Urheilutalo

5

4

3

1

8

7

6

2

9

Keijärvi
Ylöjärven keskustan
täydennysrakentaminen

TEIVON RAVIRATA-ALUE JA 
YMPÄRISTÖ
•  Tampereen ja Ylöjärven aieso-

pimus alueen kehittämisestä 
asumisen, lähipalveluiden ja 
virkistyksen alueeksi, asukkaita 
noin 3000-4000

1

MÄKKYLÄN JA TEIVAALAN ALUE
•  Tiivistä, korkeaa ja matalampaa 

rakentamista
2

TEIVO3-YRITYSALUE
• Korkean profiilin yritysalue3

MÄKKYLÄNRINNE
• Tiivistä ja korkeaa rakentamista4

MATKATIEN ALUE
•  Bussi- ja mahdollisen raitiotielii-

kenteen solmukohta
5

SOPPEENMÄKI
• Tiivistä ja korkeaa rakentamista6

LEIJAPUISTO
•  Laajin yksittäinen täyden-

nyskohde nykyisellä keskus-
ta-alueella, tiivistä ja korkeaa 
rakentamista, erityishuomio 
laadukkaaseen toteutukseen 

7

KULTANIITTY
•  Tiivistä, korkeaa ja matalampaa 

rakentamista
8

RÄIKÄN ALUE
•  Kerrostalokannan  

kasvattaminen 
9

RAITIOTIELINJAT JA PYSÄKIT
•  Linjausvaihtoehdot helmikuun 

2020 suunnittelutilanteen 
mukaisesti

Ylöjärven 
keskusta 
2040

Mannin koulukyydit  
kahdella kortilla
l Kun ELY-keskuksen kustantama 
Kyrösjärven ympäri kulkenut koulu-
kuljetusvuoro loppui, oli Ylöjärven 
kaupungin tehtävä järjestelyjä, jotta 
myös Mannin suunnan lapset saisivat 
asianmukaisen kuljetuksen Viljakka-
lan koulusta kotiin.

Nykyisin koululaiset käyttävät sekä 
Länsilinjojen kuljetusta että Tampe-
reen seudun joukkoliikenteen Nysseä. 
Ylöjärvi kuuluu nykyisellään kahden 
joukkoliikenneviranomaisen toimin-
ta-alueeseen. 

Kyrönlahden suunnalta Viljakkalan 
kouluun tullaan edelleen normaalin 
kouluaikataulun mukaisesti (Nyssen 
linja 87). Mannin suunnalta koulu-
laiset tulevat aamuisin normaalin 
aikataulun mukaisesti Länsilinjojen 
kyydillä. Iltapäivän ensimmäisen 
kuljetuksen kotiin kello 13.10 Mannin 
suunnalle hoitaa edelleen Länsilinjat. 
Seuraavat koululta lähtevät vuorot 
ajaa Nysse kello 14 (linja 87) ja kello 
14.47 (linja 84V). Kyrönlahden suun-
taan kello 14.40 oppilaat kuljettaa niin 
ikään Nysse (linja 87).

– Linjan 84V aikataulua myöhäistet-
tiin juuri muutamia minuutteja, jotta 
oppilaat ehtisivät siihen paremmin, 
hallintopäällikkö Kirsi Riihioja Ylöjär-
ven kaupungilta kertoo.

Tällä hetkellä Mannin suunnan 

Viimeistelyä vaille valmis
l Ylöjärven yhtenäiskoulun upea mo-
nitoimikenttä on palvellut ulkoilijoita 
jo koko kesän. Huoltorakennus on 
vielä rakenteilla. Sinne tulee välineva-
rasto sekä wc kentän käyttäjille.

Räikänpuiston monivuotinen re-
montti on niin ikään viimeistelyä vaille 
valmis. Tänä kesänä rannalle valmis-

koululaisten kyydit järjestyvät kahden 
joukkoliikennetoimijan kautta.

– Aamulla matkustetaan Matka-
huollon kortilla ja iltapäivällä Nys-
se-kortilla, Riihioja kiteyttää.

Kahden kortin malli ei ole kaikista 
kätevin, mutta hyvä puoli asiassa on 
kustannussäästö.

– Nysse-kortti on selvästi edulli-
sempi kuin Matkahuollon kortti. Tästä 
hyötyvät myös ne perheet, joiden 
lapset tulevat kouluun alle viiden 
kilometrin päästä eivätkä ole siten 
oikeutettuja maksuttomaan koulukul-
jetukseen. Tällaisia lapsia on Mannis-
sa paljon ja hekin voivat nyt käyttää 
Nysse-korttia, Riihioja sanoo.

Kaupunki on myös kustantanut 
Nysse-kortin niille 1–2-luokkalaisille, 
jotka jäävät koulun jälkeen iltapäivä-
kerhoon.

Yksi pieni särö joukkoliikenteeseen 
tuli, sillä aikataulumuutoksen vuoksi 
linja 84V ei enää käy Puolustusvoimi-
en tutkimuslaitoksella.

–  Se on tietysti heikennys, mutta 
tästä asiasta ei ole tullut lainkaan 
palautetta, Riihioja sanoo.

Hänen mukaansa kaupungin toive 
on, että tulevaisuudessa Viljakkalan 
koulukuljetuksissa kaikki matkat 
voitaisiin tehdä Nysse-kortilla.Huolia tai  

murheita?
l Ylöjärven kaupunki kokeili keväällä 2020 
nuorille ja nuorten vanhemmille tarkoitettuja 
chat-palveluita. Kokemukset olivat lupaavia ja 
nyt chatit jatkuvat kesätauon jälkeen. Chatit ovat osa verkkokoko-
naisuutta, joka sisältää myös monipuolisia tukivideoita. Chateilla on 
kiinteät ajat, mutta videot ovat katsottavissa milloin vain. Nuorten 
chat videoineen löytyy osoitteesta normaali.fi ja vanhempien palvelu 
osoitteesta enjaksa.fi. Chatin vastaajat ovat Ylöjärven kaupungin 
työntekijöitä.

tui beach volley -kenttä. Puistossa 
uusittiin valaistusta ja osin päällystys-
tä, maisemoitiin rannan tunneli sekä 
jatkettiin kävely- ja hiihtoreittiä ”pap-
pilan peltojen” eli urheilukentän suun-
taan. Hiihtoväen hartaana toiveena 
on, että lumi riittäisi ensi talvena koko 
pidennetylle parin kilometrin lenkille!



8 9Keskiviikko 16. syyskuuta 2020Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Uimahallissa ja urheilutalol
la järjestetään eläkeläisille 
vesijumppaa, kuntosali

ryhmiä sekä eritasoisia ryhmälii
kuntatunteja. Työikäisille on tarjolla 
vesijumppaa ja lapsille uimakouluja. 
Viljakkalassa ja Kurussa järjestetään 
eläkeläisille tuolijumppaa ja kun
tosaliryhmiä. Soveltavan liikunnan 
ryhmiä on aikuisille, lapsille ja 
nuorille. Tampereen seudun työ
väenopisto vastaa muista työikäis
ten ryhmäliikuntatunneista.  

Kaikille avoimiin vesijumppa ja 
kuntosaliryhmiin sekä kuntosali
opastukseen ei ole ennakkoilmoit
tautumista, vaan mukaan pääsee 
maksamalla ohjausmaksun uima
hallin kassalle. Kuntosaliopastus on 
maksutonta.

Kaupunkilaiset voivat hakeutua 
maksuttomaan, kaikenikäisille 
tarkoitettuun yksilölliseen liikun
taneuvontaan terveydenhuollon 

sähköisen järjestelmän kautta tai 
ottamalla yhteyttä liikuntaneuvo
jaan, puh. 044 486 0673. Lasten 
ja nuorten liikuntaneuvontaan voi 
hakeutua esimerkiksi terveydenhoi
tajan suosituksella tai itsenäisesti, 
mikäli haluaa apua tai vinkkejä 
harrastuksen löytämiseen. Lasten  
ja nuorten liikuntaneuvonta,  
puh. 050 365 2341.  

Liikuntapalveluissa noudatetaan 
koronaohjeistuksia. Ryhmäkokoja 
on pienennetty, jotta turvavälien 
säilyminen voidaan taata. Osallis
tujia ohjeistetaan huolehtimaan 
hyvästä käsihygieniasta ja ottamaan 
mukaan omat jumppaalustat. 
Liikuntavälineet desinfioidaan aina 
käytön jälkeen. Tunneille saa osallis
tua vain terveenä.

Vapaita paikkoja ohjausryhmiin 
voi tiedustella uimahallin kassalta 
tai liikunnanohjaajilta, puh. 050 541 
7567. l

Kaupungin liikuntapalveluiden ohjaus-
ryhmät pyörähtivät käyntiin syyskuus-
sa. Tarjolla on liikunnanohjauspalveluita 
kaiken ikäisille kuntalaisille. Toimintaa 
järjestetään keskusta-alueella, Kurussa ja 
Viljakkalassa.
Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Liikunta- 
palveluiden
ohjauskausi  
2020-2021

Liikuntapalveluiden ryhmäkalenteri Ylöjärvellä 2020–2021 

Eläkeläisten liikunta

Työikäisten liikunta

Kaikille avoimet ryhmät

Kuru ja Viljakkala

Soveltava liikunta aikuisille

Soveltava liikunta lapsille 
ja nuorille

Lasten halliuimakoulut

9.45–11.15
Kuntosali (paljon kevennetty)
Uimahallin kuntosali

7.30–8.00
Vesijumppa (eläkeläiset)
Uimahallin monitoimiallas

8.30–9.00 Vesijumppa  
(vähän kevennetty)
Kuntoutus ja muistikeskus

9.00–10.30
Kuntosali (vähän kevennetty) 
Uimahallin kuntosali

9.00–10.00
Kuntopiiri AVOIN
Urheilutalon monitoimisali

8.15–9.00
Lasten halliuimakoulut
Uimahallin opetusallas

10.00–11.00 
Kevennetty jumppa
Urheilutalon monitoimisali

9.00–10.30
Kuntosali (keskikevennetty)
Uimahallin kuntosali

9.30–10.00
Vesijumppa (keskikevennetty)
Kuntoutus ja muistikeskus

9.30–10.15
Tuolijumppa 
Kurun kirjasto

10.00–11.00
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

9.00–9.45
Lasten halliuimakoulut
Uimahallin opetusallas

11.30–13.30
Liikuntarajoitteisten kuntosali
Uimahallin kuntosali

11.00–12.30 
Tasapainoryhmä 
Uimahallin kuntosali

10.00–11.00
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

10.00–11.00
Kuntojumppa
Urheilutalon monitoimisali

12.00–13.00
Kevennetty jumppa
Urheilutalon monitoimisali

12.00–13.00
Kuntojumppa
Urheilutalon monitoimisali

11.00–12.00
Kuntojumppa
Urheilutalon monitoimisali

10.30–11.00 Vesijumppa  
(paljon kevennetty)
Kuntoutus ja muistikeskus

11.00–12.00
Ohjattu kuntosali, eläkeläiset
Kurun urheilutalo

14.00–14.30
Vesijumppa (eläkeläiset)
Uimahallin monitoimiallas

14.30–15.00
Vesijumppa (eläkeläiset)
Uimahallin monitoimiallas

11.45–12.45
Kuntosali 
Viljakkalan paloaseman kuntosali

10.30–11.30
Kuntojumppa
Urheilutalon monitoimisali

11.30–12.30
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

16.30–17.15
Vesijumppa AVOIN 
Uimahallin monitoimiallas

14.40–15.10
Vesijumppa (eläkeläiset)
Uimahallin monitoimiallas

13.00–14.00
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

11.00–12.00
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

12.00–13.00
Ohjattu kuntosali, eläkeläiset
Kurun urheilutalo

13.15–14.00
Tuolijumppa
Viljakkalan kirjasto

12.00–13.00
Kuntojumppa
Urheilutalon monitoimisali

12.30–13.30 Ohjattu  
kiertoharjoittelu AVOIN 
Uimahallin kuntosali

17.00–17.45
Vesijumppa
monitoimiallas

14.00–15.00
Ohjattu kiertoharjoittelu
Uimahallin kuntosali

15.00–15.45
Sporttis
Urheilutalon palloiluhalli

14.00–15.00
Kuntosaliopastus AVOIN
Uimahallin kuntosali

15.00–16.00 Nuorten treenit  
VAPAAHARJOITTELU
Uimahallin kuntosali

18.00–18.45
Vesijumppa AVOIN 
Uimahallin monitoimiallas

15.00–16.00 Nuorten treenit  
ja ravinto STARTTIRYHMÄ
Uimahallin kuntosali

19.15–20.00
Vesijumppa (syvänveden)
Uimahallin monitoimiallas

17.30–18.15
Vesijumppa  
Uimahallin monitoimiallas

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

8.15–9.00
Lasten halliuimakoulut
Uimahallin opetusallas

8.30–9.15 Uinnin varhaistaito 
(erityisuimakoulu)
Uimahallin lasten allas

9.00–9.45
Lasten halliuimakoulut
Uimahallin opetusallas

9.20–10.05 Uinnin alkeet  
(erityisuimakoulu)
Uimahallin lasten allas

10.10–10.55
Jatkouinti (erityisuimakoulu)
Uimahallin iso allas

Sunnuntai

15.00–16.00 Ohjattu  
kiertoharjoittelu AVOIN
Uimahallin kuntosali

15.10–15.40
Vesijumppa (eläkeläiset)
Uimahallin monitoimiallas

Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Kuntosalilla ulkona
Kaupungin ulkoliikuntaalueil
le on sijoitettu monipuolisen 
harjoittelun mahdollistavia 

kuntolaitteita, joissa harjoitteet teh
dään omaa kehonpainoa hyödyntäen. 
Ulkokuntosalilaitteita on Soppeen
harjun kuntoradan varrella ja Haverin 
uimarannalla Viljakkalassa. Laitteissa 
on käyttöohjeet ja niissä voi tehdä 
muun muassa leuanvetoja, etunoja
punnerruksia eri kulmissa, vatsalihas
liikkeitä, erilaisia selkä ja jalkalihasliik
keitä oman tason ja kunnon mukaan. 
Soppeenharjun ulkoilureitillä laitteita 

on sijoitettu useaan eri kohtaan. Näin 
itselleen voi suunnitella harjoituksen, 
jossa yhdistää aerobista liikuntaa 
erilaisiin lihaskuntoliikkeisiin.

Keskustan yhtenäiskoulun kentällä 
on uusi temppu ja monitoimikunto
rata, joka on suunnattu nuorille ja ai
kuisille. Räikän rannassa on senioreille 
tarkoitettuja laitteita, joilla voi tehdä 
kevyitä lihaskunto ja tasapainoharjoi
tuksia.

Kaupungin hallinnoimia sisäkun
tosaleja on yhteensä viisi. Ylöjärven 
urheilutalon yläkerrassa on laite

painotteinen kuntosali ja alakerran 
punttisalilta löytyy laaja valikoima 
tankoja, vapaita painoja ja laitteita. 
Viljakkalan paloaseman ja Kurun 
urheilutalon kuntosalit ovat myös 
kaupunkilaisten käytössä. Viljakkalan 
uuden liikuntahalli Vilskeen kuntosali 
avattiin elokuussa. 

Kuntosalimaksut ja aukioloajat  
löytyvät verkosta osoitteesta:  
www.ylojarvi.fi/liikunta l

Lisätietoja:
www.ylojarvi.fi/liikunta
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Hiilineutraali 
Ylöjärvi  
– jokaisen asia
Ylöjärvi on sitoutunut vähentämään päästö-
jään 180 tuhatta tonnia vuoteen 2030 men-
nessä. HINKU-tiekartta määrittää reitin ta-
voitteeseen.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

HINKU- eli Kohti hiilineut-
raalia kuntaa -hankkeeseen 
osallistuvat kunnat ovat 

sitoutuneet hillitsemään kasvihuo-
nekaasupäästöjään 80 prosentilla 
vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 
mennessä.

Kasvavassa kunnassa hiilidioksiidi-
päästöjen vähentäminen on haastava 
tehtävä, joka on otettu tosissaan. 
Kesäkuussa kaupunginvaltuusto 
hyväksyi HINKU-tiekartan, jossa 
määritellään reitti tavoitteen toteutu-
miseen.

– Kaupungin kotisivuilta löytyvä 
tiekartta sisältää sekä isoja, kunnian-
himoisia elementtejä että pieniä as-
kelia. Ilmastotoimet ovat usein pieniä 

arjen tekoja, joista kertyy vaikutta-
vuutta, kehitysjohtaja Tiina Laakko-
nen kuvaa HINKU-tiekarttaa.

– Uskon, että tiekartta ei jää vain 
paperiksi vaan siitä tulee ihan elävää 
elämää, jota määrätietoisesti toteute-
taan. Tahtotila hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseen on kova.

Kohti  
eturintamaa
Vuodesta 2007 lähtien Ylöjärvellä on 
jo päästy yli 14 prosentin päästövä-
hennyksiin, mikä on valtakunnallista 
keskiarvoa. Jatkossa kaupungin tavoit-
teena on olla HINKU-työn eturinta-
massa.

Ylöjärvi on hyväksynyt HINKU-tie-

kartan ensimmäisenä Tampereen 
kaupunkiseudun kunnista, ja moni 
ohjelman toimista on jo pitkällä. On 
esimerkiksi siirrytty lämmittämään 
kaupungin kiinteistöjä maalämmöllä, 
lisätty joukkoliikenteen houkutte-
levuutta ja laadittu ydinkeskustaa 
tiivistävä osayleiskaava.

Myös ylöjärveläiset yritykset ovat 
ilmastotyössä mukana.

– Kauppakeskus Elon aurinkovoi-
mala ja jäähallin ympäristöystävälliset 

ratkaisut ovat merkittäviä asioita, 
Laakkonen sanoo.

Joukkoliikenteen tukeminen, 
vähäpäästöinen lämmittäminen ja 
aurinkovoimaloiden rakentaminen 
ovat toimia, joilla on iso merkitys 
päästövähennyksissä. Tieliikenteen, 
kaukolämmön ja kulutussähkön 
hiilidioksidipäästöjen yhteenlaskettu 
osuus on yli 50 prosenttia Ylöjärven 
kaupungin kokonaispäästöistä.

Jalan, pyörällä  
tai kaasulla
Kaikkein suurin ilmastohaaste Ylö-
järvellä on liikenne. Kaupungin läpi 
kulkevien isojen teiden, kantatie 65:n 
ja Uusi-Kuruntien päästöt lasketaan 
Ylöjärven kontolle, vaikka valtaosa 
liikenteestä on läpiajoa.

– Liikenteen päästöjen vähentä-
minen ei onnistu meiltä yksin, vaan 
siihen tarvitaan seudullista ja valta-
kunnallista yhteistyötä, kehitysjohtaja 
Tiina Laakkonen toteaa.

Hyvä esimerkki seudullisesta 
yhteistyöstä on joukkoliikenne. Hyvin 
suunnitelluilla reiteillä tiheään kulke-

Pienin askelin 
kohti isoa  
tavoitetta.

Keskustassa polkupyörällä liikkuminen on sujuvaa ja nopeaa. Kehitysjohtaja Tiina Laakkonen kertoo, että Leija-kirjastosta lainattavista Ylöjärvi-pyöristä on tullut hyvää palautetta.

HINKU-työssä mukana ovat myös yritykset. Kauppakeskus Elon aurinkovoimala on iso 
askel Ylöjärvellä syntyvien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

vat bussit houkuttelevat jättämään 
oman auton kotiin. Joukkoliikenneuu-
distuksen myötä joillakin linjoilla on jo 
päästy jopa 10 prosentin kasvuun.

Yksi HINKU-tiekartan suurista 
linjoista on yhdyskuntarakenteen 
tiivistäminen, jotta ihmiset pystyisivät 
hoitamaan asiansa jalan, pyörällä tai 
joukkoliikennettä käyttäen. Lopulta 
kuitenkin kaupunkilaisten käyttäyty-
minen omassa arjessaan ratkaisee, 
kuinka paljon vaikutusta tiiviillä ra-
kenteella on. Kaikki eivät luovu oman 
auton käytöstä, vaikka kuljettavat 
matkat olisivat kuinka lyhyitä.

– Päästöjen vähentämisessä on 
tärkeä muistaa, että jokainen vai-
kuttaa omalta osaltaan siihen, mihin 
suuntaan käyrä kääntyy, Laakkonen 
korostaa.

Ylöjärvellä, jossa välimatkat voivat 
olla pitkiäkin, kaikkien ei ole mah-
dollista käyttää pelkkää joukkoliiken-
nettä. Kehitysjohtajan oma vinkki 
hiilineutraalimman arjen puolesta on 
kaasuautoilu.

– Kaasuautolla ajaminen on helppo 
tapa vaikuttaa omiin päästöihinsä. 
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Kaasuauto on samanhintainen kuin 
vastaava bensiiniauto, mutta biokaa-
sulla ajaen päästöt ovat kuitenkin 
ratkaisevasti pienemmät.

Viikoittainen  
seuranta
Ylöjärven päästöjen kehittymistä seu-
rataan Suomen ympäristökeskuksen 
(SYKE) tilastoissa sekä viikoittaisella 
hiilidioksidiraportilla. Linkit tilastoihin 
löytyvät kaupungin kotisivuilta.

Kehitysjohtaja muistuttaa, että 
hiilineutraalius on tavoitteena mara-
ton eikä mikään pikamatka. Mukana 
matkassa ovat kaikki kaupunkilaiset, 
ihmiset, yritykset ja järjestöt.

– Tavoitteena on edetä luomalla 
mahdollisuuksia ja motivaatiota ym-
päristöystävällisempään, toimivaan 
arkeen. Kun verkostot ja järjestelmät 
toimivat, kaupunkilaisten on helppo 
olla hiilineutraaleita, kehitysjohtaja 
Tiina Laakkonen summaa.

HINKU-tiekartta ja Ylöjärven  
CO2-raportti löytyvät osoitteesta 
www.ylojarvi.fi/kestava-kehitys l

Lukio saa kouluniityn

Tervetuloa ostoksille
Kiertoliikkeeseen

l Ylöjärven lukio saa oman 
niityn! Niitty edistää luonnon 
monimuotoisuutta ja lukio tulee 
käyttämään sitä opetuksessaan. 

Lukion oppilaat kylvävät niityn 
vielä tämän syksyn aikana. Ke-
sällä nurmikon päälle levitettyjen 
pressujen tarkoitus on tuhota 
nurmikko niityn tieltä. Ennen 
niityn perustamista kuollut nur-
mikko möyhennetään ja siihen 
sekoitetaan hiekkaa. Pressujen 

l Kaupungin Työvalmennuskes-
kus Valprossa on avattu kierrä-
tyspaja Kiertoliike. Pajalta voi 
ostaa aiheutuneiden kustannus-
ten peittämiseksi kohtuulliseen 
hintaan esimerkiksi sisustus-
tekstiilejä ja -tuotteita, huone-
kaluja, astioita, kirjoja, cd-levyjä, 
urheilutarvikkeita ja lastenvaat-
teita. Pajalle voi tuoda itselle tar-
peettomaksi tullutta tavaraa, ei 
kuitenkaan viihde-elektroniikkaa, 
patjoja tai aikuisten vaatteita.

Kiertoliike on yksi Valpron 

levittämisellä ja nurmikon tappa-
misella säästetään kustannuksia 
niityn perustamisessa ja kokeil-
laan ekologisempaa ratkaisua 
raskaiden maanvaihtojen sijaan.

Lukion kumppanina niityn 
perustamisessa toimii Villi Vyö-
hyke ry. Ympäristöministeriö on 
myöntänyt avustusta kouluniityn 
perustamiseen ja kouluniittyop-
paan laatimiseen.

kuntouttavan työtoiminnan 
työpajoista. Pajalla harjoitel-
laan kaupan alan työtehtäviä, 
myytävien tuotteiden tuunausta 
ja kierrätysmateriaalien uusio-
käyttöä. Siellä tehdään myös 
pienimuotoista korjausompelua.

Kiertoliike palvelee Elovainiolla 
osoitteessa Toimintatie 4 ma-to 
klo 9.30-15 ja pe 8.30-12. Samas-
ta osoitteesta löytyy Työval-
mennuskeskus Valpron kahvila 
sekä Pirkanmaan Jätehuollon 
jäteasema.

Pressujen idea on tuhota nurmikko niityn tieltä. Kun niitty on perustettu, sen 
huollosta vastaavat pääasiassa lukion oppilaat opettajiensa johdolla.

Tuo tullessasi, vie mennessäsi. Keskustan neuvolan (Mikkolantie 10) kierrätys-
nurkkaus on jälleen asiakkaiden käytettävissä korona- ja kesätauon jälkeen. 
Nurkkaukseen voi tuoda ehjiä ja puhtaita alle kouluikäisten lasten vaatteita ja 
kenkiä sekä lastenhoitotarvikkeita. Pistetään yhdessä hyvä kiertämään!
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Sisältöä elämään  
vapaaehtoistyöstä
Vapaaehtoistyössä ollaan ennen kaikkea hyödyksi ja iloksi 
muille, mutta samalla tulee itsekin lähdettyä ulos ovesta,  
tavattua ihmisiä ja hankittua uusia elämyksiä.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Tiesitkö, että et enää 
tarvitse muovista 
kirjastokorttia vaan 
kortin voi ladata 
mobiilisovellukseen? 
Kirjaston sähköiset 
palvelut laajenevat 
kaiken aikaa.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

– Kun olen sitoutunut 
ulkoilemaan vähävoimai-
sempien seurana, tulee 

itsekin lähdettyä ulos ovesta. Aina, 
kun lähtee liikkeelle, saa virikkeitä 
ja tulee tavattua ihmisiä, vanhusten 
kanssa lenkkeilevä Tuomo Raski 
kehuu harrastustaan.

Raski on yksi Ylöjärven lukuisista 
vapaaehtoisista, joita ilman vanhuk-
set eivät pääsisi ulos, näkövammai-
set eivät saisi ääneen luettuja lehtiä 
tai koronakaranteenissa olevat 
kauppakassejaan. Hän kannustaa 
kaikkia muitakin hankkimaan har-
rastuksen, josta on iloa sekä itselle 
että muille.

– Mikä parasta, vapaaehtoistyö 
on tosiaan vapaaehtoista. Jos huo-
maa, ettei tykkääkään hommasta 
tai se vie liikaa aikaa, vapaaeh-
toistyön voi aina lopettaa, Raski 
muistuttaa.

Ulkoilun ohella hän toimii vapaa-
ehtoisena diabetesyhdistyksen hal-
lituksessa ja vertaistukiryhmässä.

Nettisivut  
järjestötoimijoille
Tällä hetkellä kaikki vapaaehtoisten 
vetämä vanhusten harrastustoi-
minta on koronarajoitusten takia 
enemmän tai vähemmän jäissä. 

Verkkokirjastosta voi käte-
västi heti katsoa, onko kirja 
lainattavissa, kun joku teos 

tulee mieleen tai puheeksi. Myös 
lainojen uusiminen on helppoa, Lea 
Äikäs kehuu PIKI-verkkokirjastoa.

Moni ylöjärveläinen käyttää jo 
PIKI-verkkokirjastoa sujuvasti kirjojen 
etsimiseen, lainojen uusimiseen tai 
varausten tekemiseen. Kirjastolla on 
paljon muitakin sähköisiä palveluita, 
joihin kannattaa perehtyä ennakko-

Kun rajoitukset aikanaan poistu-
vat, vapaaehtoisista on taas kova 
kysyntä.

– Järjestöt, seurat ja yhdistykset 
pyörivät Ylöjärvellä lähes täysin 
vapaaehtoisvoimin, mutta myös 
kaupunki ja seurakunta tarvitsevat 
vapaaehtoistoimijoita, kaupungin 
hyvinvointikoordinaattori Anna 
Koski sanoo.

Vapaaehtoistyö on luonteva osa 
asukkaiden hyvinvoinnin edistä-
mistä: se on ennalta ehkäisevää 
matalan kynnyksen toimintaa, joka 
parantaa sekä toimijoiden että osal-
listujien elämänlaatua.

Kaupunki tukee järjestöjen 
vapaaehtoistyötä toiminta-avustuk-
silla, tarjoamalla tiloja sekä olemalla 
mukana yhdistysten välisessä 
yhteistyössä.

Tieto tarjolla olevasta tuesta 
löytyy jatkossa entistä helpommin, 
kun kaupungin uusilla verkkosi-
vuilla on oma sivusto järjestötoi-
mijoille. Sinne pääsee suoraan 
etusivulta. Tieto kulkee myös 
järjestötoimijoiden uutiskirjeessä, 
seuratiedotteessa ja vuosittain 
pidettävässä kumppanuusfoo-
rumissa, jossa toimijat pääsevät 
tapaamaan toisiaan.
www.ylojarvi.fi l

Tuomo Raski harrastaa ahkerasti liikuntaa ja ulkoilee mielellään myös vähävoimai-
sempien seurana.

Kannustamme 
siihen, että  
perheissä  
luettaisiin jo 
ihan pienellekin 
vauvalle.  
Läheisyys ja  
turvallisuus  
tulevat siinä  
lukemisen ohella.

Kumppanuus-
foorumi  
järjestöille  
kaupungin- 
talolla 24.9.  
Teemana  
yhdistys- ja  
seuratoiminnan 
digiloikka. Ihan diginä kirjastoon

luulottomasti.
– Itse yllätyin siitä, miten helppo-

käyttöinen puhelimeen ladattava PI-
KI-mobiilikirjasto on. Sen lataamiseen 
loppui tietokoneen käyttö omissa 
kirjastoasioissani, kirjastotoimenhoi-
taja Liisa Nikkilä paljastaa.

PIKI-mobiiliin tarvitsee kirjautua 
vain kerran, ja sen jälkeen sillä voi 
hallita lainojaan ja varauksiaan. 
Sovelluksessa on mukana myös 
mobiili kirastokortti eli sillä voi lainata 
aineistoja kirjastosta.

Toinen ylöjärveläisten käytössä ole-
va kirjastosovellus on Kirjatti-perhe-
lukudiplomi, joka kannustaa perheitä 
lukemaan lapsille tavoitteellisesti: kun 
on lukenut kymmenen kirjaa Kirjat-
ti-katin suosituslistalta, perhe saa 
kirjastosta yllätyslahjan.

Perhelukudiplomi on jatkoa 
koululaisten lukudiplomeille ja 
päiväkoti-ikäisten satudiplomeille. 
Perheitä varten suosituslistat haluttiin 
sovellukseen, joka kulkee kätevästi 
mukana puhelimessa.

– Olemme jo aiemmin tehneet 

kirjasuosituslistoja neuvoloihin, mutta 
tämä on modernimpi tapa suositella 
luettavaa. Kannustamme siihen, että 
perheissä luettaisiin jo ihan pienelle-
kin vauvalle. Läheisyys ja turvallisuus 
tulevat siinä lukemisen ohella, Liisa 
Nikkilä muistuttaa.

Äänikirjoja, 
lehtiä, elokuvia…
Kirjaston sähköiset palvelut sisältä-
vät myös luettavaa, katsottavaa ja 
kuunneltavaa digitaalisessa muodos-
sa. Korona teki keväällä selvän piikin 
e-kirjojen lainauslukuihin, ja moni on 
kaivannut palveluun lisää volyymia. 
E-kirjaa kun voi palvelussa lukea vain 
yksi henkilö kerrallaan.

– E-kirjat ovat aika hintavia tarjot-
tavia, sillä niiden lisenssi pitää uusia 
muutaman vuoden välein. Paperikirja 
kestää kierrossa paljon pidempään, 
Liisa Nikkilä selittää.

Digitaalisten kirjojen ohella suo-
siotaan ovat kasvattaneet äänikirjat. 
Hiukan huonommin tunnetaan vielä 
e-lehdet, joita kirjaston koneelta löytyy 

huikea valikoima. Digitaalisessa muo-
dossa kirjastossa voi lukea paitsi koti-
maisia aikakaus- ja sanomalehtiä myös 
ison joukon ulkomaisia julkaisuja.

Elokuvat, joita kirjaston asiakkaana 
voi ladata katsottavakseen, löytyvät 
Kirjastokino.fi-palvelusta.

Jokapäiväistä  
neuvontaa
Kirjaston digipalveluihin kuuluu myös 
neuvonta, jota kirjastot ovat tehneet 
niin kauan kuin internet on ollut ole-
massa. Tällä hetkellä kirjastossa toimii 
ATK Seniorit Mukanetti ry:n vertais-
ohjaajia, joilta saa parin viikon välein 
henkilökohtaista opastusta tietoko-
neen tai mobiililaitteen käyttöön. Osa 
tapaamisista on teemallisia, jolloin 
opastetaan jonkun tietyn palvelun 
käyttöön.

Arjessa kirjaston henkilökunta 
neuvoo asiakkaita digiasioissa jatku-
vasti, vaikkapa vanhojen videoiden ja 
kaitafilmien siirtämisessä digitaaliseen 
muotoon tai 3D-printterin käytössä. 
Parhaiten apua saa ajanvarauksella. l

Lea Äikäs ei ole vielä tutustunut kirjaston mobiilisovelluksiin, mutta PIKI-kirjaston verkko-
sivuja hän käyttää kirjojen etsimiseen ja lainojen uusimiseen.

Emmi ja Odessa Myllymäki kurkistivat kirjastossa prinsessojen ja keijujen maailmaan. Nelilapsisessa perheessä lastenkirjat ovat entuudestaan tuttuja, 
joten kirjavinkkejä ei ole tullut etsittyä lukudiplomeista.

Verkosta  
vapaaehtoiseksi
•  Kunnat, seurakunnat, 

yhdistykset ja seurat 
ilmoittavat vapaaeh-
toisten toimijoiden 
tarpeesta osoitteessa 
vapaaehtoistyo.fi.

•  Syyskuun alussa vapaa-
ehtoistyö.fi-portaalissa 
oli Ylöjärvelle 15 hakua, 
joissa kaivattiin esimer-
kiksi varaisovanhem-
pia, lasten liikunnan 
ohjaajia, valokuvaajia ja 
yhteislaulun säestäjiä.
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Olipa intohimosi sitten mu-
siikki, kuvataiteet, kädentai-
dot, kirjoittaminen tai kielet 

ja itsensä sivistäminen, Ylöjärvellä on 
hyvät mahdollisuudet harrastaa.

– Työväenopiston lähiopetus alkaa 
normaalisti. Olemme tehneet pieniä 
muutoksia toimintaan kuten pienen-
täneet ryhmäkokoja, ja seuraamme 
tietysti koronatilannetta. Jos jokin 
opintokokonaisuus sitten kokonaan 
peruuntuu, osallistumismaksu palau-
tetaan, Tampereen seudun työväeno-
piston apulaisrehtori Päivi Varjosalo 
korostaa.

– Monella kurssilla on tilaa, joten 
vielä ehtii ilmoittautua. Varasijoillekin 
kannattaa ilmoittautua, sillä tilanteet 
voivat nyt muuttua nopeasti.

Tanssia ja  
akvarelleja etänä
Verkko-opetukseen epidemiat eivät 
vaikuta. Verkossa voi opiskella esi-
merkiksi kieliä ja luovaa kirjoittamista 
mutta myös itämaisen tanssin alkeita, 
kitaransoittoa tai akvarellimaalausta. 
Opetusalustat mahdollistavat vuoro-

Opistot kutsuvat 
sinut mukaan

Käsityön taiteen perus-
opetuksen syventävissä 
opinnoissa perehdytään 
tänä syksynä värimaail-
man salaisuuksiin. 
Kuvassa Leena Haanpää 
(vas.), Ulla Tujula, Sirpa 
Tenkku, Heli Perä-Rouhu, 
Anita Javanainen, Tarja 
Huilla, Eeva-Liisa Tala ja 
Elina Eräkytö.

Pirkanmaan musiikkiopistossa 
voi opiskella myös bändisoittoa. 
Siinä karttuvat paitsi soittotaito 
myös sosiaaliset ja yhteistyötai-
dot ja esiintymiskokemus.

Marraskuu
•  2.-21.11. Artistit-ryhmän taidenäyttely, kirjasto 

Leijan näyttelytila
•  2.-27.11. Mirja-Liisa Sivulan akvarelleja, Vanha 

Räikkä
•  4.11. klo 18-20 Huumeitako meidän perheessä?! 

Ilta ihan tavallisten ylöjärveläisnuorten vanhemmil-
le, Koulutuskeskus Valon auditorio

•  21.-22.11. Agilitykilpailut, YLÖKK-halli
•  22.11. klo 13-14.30 Sunnuntaivieras – Residens-

sikirjailijana Vanhalla Räikällä: tietokirjailija ja 
perheterapeutti Kirsikka Arkimies, kirjasto Leijan 
monitoimitila

•  26.11. klo 18 Teatteri Mukamas: Joulu on jo ovella, 
Kurun kirjaston Kuru-sali

•  29.11. klo 16 Jatsahtava iltapäivä: Duo Lehtinen & 
Lipasti feat. Alatalo ja Rantanen,  Vanha Räikkä

•  30.11.-19.12. Tuuli ja Tuija Vuoren taidenäyttely, 
kirjasto Leijan näyttelytila

Syyskuu
•  19.9. asti Eppu Ruoranen, maalauksia, kirjasto 

Leijan näyttelytila
•  29.9. asti Sanna Hillberg: Hiljaisuuden äärellä – va-

lokuvia pohjoisten vesien rannoilta, Vanha Räikkä
•  20.9. klo 11 ja klo 17 Suurkuoroteos Metsän 

Valvottamat Seitsemisessä, Koveron perinnetilan 
lammashaka

•  20.9. klo 13-14.30 Sunnuntaivieras – Kirjasyksyn 
uutuusteos Margarita: kirjailija Anni Kytömäki, 
kirjasto Leijan monitoimitila

•  21.9.-10.10. Pentti Peuran akryylimaalauksia Natu-
rasta abstraktiin, kirjasto Leijan näyttelytila

•  24.9. klo 17-19 Kumppanuusfoorumi – kaupungin 
ja järjestöjen yhteistyötapaaminen, kaupunginta-
lon valtuustosali

•  24.9. klo 19-20 Pieni iltasoitto - PMO:n oppilaat 
esiintyvät, Ylöjärven yhtenäiskoulun Mediateekki

Lokakuu
•  1.-30.10. Marjo Suikkanen: Avaruutta ja kuninkaal-

lisia hattuja -näyttelyssä maalauksia, veistoksia ja 
mitaleita, Vanha Räikkä

•  12.-24.10. Marko Vahtokarin veistoksia, kirjasto 
Leijan näyttelytila

•  17.10. klo 11-13.30 Lukemisen riemua -tapahtuma, 
kirjasto Leija

•  17.-18.10. Agilitykilpailut, YLÖKK-halli
•  19.10. klo 18 Teatteri Taiga-Matto: Äiti maata etsi-

mässä, Viljakkalan nuorisotila Vilis
•  25.10. klo 13-14.30 Sunnuntaivieras – Pentinkul-

man naiset: näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo, kirjasto 
Leijan monitoimitila

• 25.10. klo 15 Salin klassiset -konsertti: Katri Nikka-
nen, viulu ja Kirsimarja Kiviruusu, piano, kaupun-
gintalon Ylöjärvi-sali

•  27.10. klo 17 ja klo 18 Teatteri Mukamas: Pöllö 
hukassa?, kirjasto Leijan monitoimitila

Tapahtumia Ylöjärvellä

Duo Lehtinen & Lipasti 29.11.
Kuukausittain vaihtuva taidenäyttely

Kirjasto Leijassa alkaa 
uusi tapahtumasarja:  
Sunnuntaivieras

historiasta.
Kolmas sunnuntaivieras 22. marraskuuta on 

tietokirjailija ja perheterapeutti Kirsikka Arkimies. 
Hän on ollut residenssikirjailijana Vanhassa Räikässä 
Kirsi Kunnaksen kammariksi nimetyssä kirjailija-
työhuoneessa. Yleisö pääsee kuulemaan kirjailijan 
työskentelystä.

Juontajana ja keskusteluiden vetäjänä on kirjailija-
na ja kolumnistina tuttu Veera Ahlgrén.

Keskustelutuokiot vietetään kirjasto Leijassa ker-
ran kuussa aina sunnuntaisin kello 13-14.30.

 Sunnuntaivieras on Ylöjärven kirjastopalveluiden, 
kulttuuripalveluiden ja Tampereen seudun työvä-
enopiston yhdessä järjestämä tapahtumasarja. l

Syksy tuo uudenlaisia tapahtumia Ylöjärvel-
le, kun kirjasto Leijassa aloitetaan Sunnun-
taivieras-tuokiot.

Leijaan on kutsuttu kolmena sunnuntaina kiinnos-
tava vieras keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. 
Kirjastossa kun ollaan, kaikkien keskustelijoiden työ 
liittyy kirjallisuuteen. Vierailla on myös vahva side 
Ylöjärveen.

Ensimmäiseksi vieraaksi saapuu 20. syyskuuta kir-
jailija Anni Kytömäki. Hän kertoo elokuussa julkais-
tusta uutuusteoksestaan Margaritasta.

Lokakuun 25. päivä sunnuntaivieraaksi saadaan 
näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo. Hänen kanssaan 
pääsee keskustelemaan Pentinkulman naisten 

Ensimmäinen sunnuntaivieras on ylöjärveläislähtöinen 
kirjailija, Anni Kytömäki. Hän kertoo uutuusteoksestaan 
Margarita.

www.ylojarvi.fi/tapahtumat

Muutokset ovat mahdollisia koronatilanteen vuoksi. Seuraa nettikalenteria: www.ylojarvi.fi/tapahtumat.
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Arki ei ole tylsää eikä harmaata, kun  
siihen kuuluu kulttuuria: elämyksellisiä, 
sivistäviä ja hyödyllisiä harrastuksia.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

vaikutteisen opetuksen etänäkin.
Ylöjärvellä suosituimpia opintoja 

ovat tuttuun tapaan olleet liikunnal-
liset kurssit kuten zumba ja lattarit, 
lavatanssijumppa, pilatekset, joogat 
sekä temppu- ja taaperojumpat. Eri-
tyispisteet Varjosalo antaa kurulaisille, 
jotka täyttivät uuden asahi health 
-kurssin  ennätysnopeasti.

– Verkko-opintojen ohella on tär-
keää tarjota lähipalvelua. Tavoitteem-
me on tarjota terveysliikuntaa kaikilla 
toimivilla kyläkouluilla.

Terveysliikunnan lisäksi suosittuja 
ovat olleet kokkaus- ja kotitalous-
opinnot sekä aikuinen-lapsi-kurssit. 
Apulaisrehtori arvioi, että korona on 
selvästi lisännyt yhdessä perheen kes-
ken kokkaamista.

Viikottaisen harrastamisen ohella 
työväenopiston opinto-opaasta löytyy 
kertaluontoisia tapahtumia kuten 
luentoja. Kirjailija Veera Ahlgrénin 
luotsaama Sunnuntaivieras-sarja 
toteutuu Leija-kirjastossa. Onnelli-
suutta sekä päihteitä koskevat luen-
not pidetään koulutuskeskus Valon 
auditoriossa.

Musiikin  
riemujuhlaa 50 vuotta
PMO eli Pirkanmaan musiikkiopisto 
viettää 50-vuotispäiviään musiikin 
merkeissä ja juhlien toteutumista 
jännittäen. Pääjuhlaa vietetään 
Tampere-talossa 14. marraskuuta ja 
ylöjärveläisittäin 5. marraskuuta kou-
lutuskeskus Valon Satama-aulassa.

Tutustu ja ilmoittaudu:
•  www.tampere.fi/ 

tyovaenopisto/ 
ilmoittautuminen

• pmo.fi

Opistot

Juhlissa esitetään muun muassa 
kantaesityksiä ja tilausteoksia sekä 
soitetaan tavallista isommalla poru-
kalla: esityksissä nähdään lähes kaikki 
opiston orkesterit, ja Ylöjärven kon-
sertissa on mukana yli sata soittajaa 
ja laulajaa.

Pirkanmaan musiikkiopistossa opis-
kelee ja harrastaa yli 350 ylöjärveläis-
tä lasta ja nuorta. Pääosa toiminnasta 
tapahtuu Ylöjärven Yhtenäiskoululla, 
mutta soitonopetusta ja starttikerho-
ja on myös muilla lähikouluilla sekä 
muskareita päiväkodeissa.

PMO:n rehtori Jouni Auramo 
muistuttaa, että musiikin opiskelu 
kehittää keskittymis- ja oppimiskykyä. 
Ennen kaikkea musiikki on hauska ja 
elämyksellinen harrastus.

– Musiikin taiteen perusopetuksen 
uuden opetussuunnitelman mukai-
sesti oppilaan omat toiveet otetaan 
entistä laajemmin huomioon. Tun-
neilla ollaan yhdessä musiikin äärellä 
omalla persoonalla ja pidetään myös 
hauskaa, Ylöjärven ja Hämeenkyrön 
toimipisteistä vastaava opettaja Mer-
ja Eskelinen vakuuttaa. l

Sunnuntaivieraat  
klo 13 Leijassa
•  20.9. kirjailija Anni Kytömäki
•  25.10. näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo
•  22.11. tietokirjailija ja  

perheterapeutti Kirsikka Arkimies
•  Tilaisuudet juontaa  

kirjailija ja kolumnisti Veera Ahlgrén.

Nukketeatteria 27.10.



Ylöjärven kaupunki
Kaupungintalo, Kuruntie 14, PL 14, 33471 Ylöjärvi
Virastoaika ma-pe klo 9-15 

p. 03 565 30 000 ma-pe klo 8-15.30
kirjaamo@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

#ylöjärvi

Koronavirus? Toimi näin:
Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti johonkin seuraavista  
terveyspalveluista, josta sinut ohjataan koronatestiin:

•  Ylöjärven terveyskeskus: sähköinen asiointipalvelu (ylojarvi.fi) 
tai puhelinsoitto omahoitajalle. Sähköisessä 24h-asiointi- 
palvelussa voit tehdä oirearvion koronavirustartunnasta. 

•  Oma työterveyshuolto.

•  Ylöjärven terveyskeskuksen koronaneuvontanumero  
050 437 1300 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18.

•  Taysin koronaneuvontanumero 03 311 65333 (24 h).

•  Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita, soita heti terveys- 
keskukseen tai päivystykseen (ensiapu ja kiireellinen hoito  
Ylöjärvellä 03 565 28000). Hätätilanteessa soita numeroon 112.

Oireiset testataan
Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, 
joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla on tervey-
denhuollon ammattihenkilön arvion perusteella aihetta epäillä 
koronavirustartuntaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut erillisen ohjeen  
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten testaa-
misesta. Katso: tays.fi/korona.

Ylöjärvellä näytteeseen ohjataan 
- mikäli et tarvitse hoitajan tai 
lääkärin arviota - terveyskeskuk-
sen koronaneuvontanumeron 
kautta. Numerosta saat ohjeet 
siitä, missä ja milloin näyte 
otetaan. 

Koronatestin tulos näkyy Oma-
kannassa (kanta.fi/omakanta). 
Ylöjärven terveyskeskus ilmoit-
taa positiivisesta koronatulok-
sesta aina myös puhelimitse.

Ylojarvi.fi uudistui

Uusi ilme kaikkialle
ovat muuttuneet ja laajentuneet 
viestintätarpeet. Uusi ilme on 
aiempaa monipuolisempi ja 
aineistoissa on huomioitu mm. 
saavutettavuuden (esteettömyy-
den) vaatimukset. 

Tiedottaja Tiina Helminen 
p. 050 437 1247  
tiina.helminen@ylojarvi.fi

l Kaupungin uusien kotisivujen 
ulkoasu noudattaa kaupungin 
uutta visuaalista ilmettä, joka 
julkaistaan kokonaisuutena 
syksyn aikana. Uuteen ilmee-
seen kuuluu mm. Ylöjärven 
kaupunkisiluetti. Uusi ilme tulee 
näkymään kaikissa kaupungin 
viestintä- ja markkinointimateri-
aaleissa. Uudistuksen taustalla 

Kohta on koulujen syysloma
salitreeni 7.-9. lk. uimahallin 
kuntosalilla klo 15-16.

–  To 15.10. Ikäihmisten ulkoilu-
päivä urheilutalon läheisyydes-
sä klo 10-11.30.

–  Perhelippu voimassa koko 
lomaviikon ma-su, 19 €  
(2 aikuista + 2-3 lasta).

–  Lisätietoja: 050 541 7567 ja  
www.ylojarvi.fi/liikunta

l Kaupungin liikuntapalvelut 
liikuttaa syyslomaviikolla: 
–  Ma 12.10. Retkipäivä Pikku- 

Ahvenistolle kaikenikäisille  
klo 10–14. Säävaraus. 

–  Ke 14.10. Vesijumppamaraton 
uimahallilla klo 17-19.

–  To 15.10. Nuorten palloilu 4.-6. 
lk. urheilutalon palloiluhallissa 
klo 13-14 ja nuorten kunto-

www.ylojarvi.fi

Skeittipuistosta  
vihdoinkin totta

Ylojarvi.fi on uutiskanava ja tietopankki kaupungin palveluista ja toiminnasta. 

Ylöjärven terveyskeskuksen 24h-verkkopalvelussa voi tehdä oirearvion korona-
virustartunnasta. Linkki löytyy kaupungin kotisivuilta ylojarvi.fi. Suora osoite on 
pro.klinik.fi/contact/ylojarvi.

MUISTA NÄMÄ
•  Ylöjärven  

terveyskeskuksen 
koronaneuvonta  
050 437 1300  
ma-pe klo 8–20  
ja la-su 10-18

•  Ylöjärven  
verkkosivut:  
www.ylojarvi.fi/
koronavirus

velulain mukaisesti.
Sivusto toimii kaikilla pää-

telaitteilla. Erityistä huomiota 
on kiinnitetty toimivuuteen 
puhelimilla. Sivustoa voi käyttää 
kaikilla yleisimmillä selaimilla. 
Poistumassa olevan IE-selaimen 
osalta sivusto toimii versiolla 11. 
Sivustouudistuksen yhteistyö-
kumppani ja sivuston tekninen 
ylläpitäjä on Cubescom Oy.

Työ sivuston kehittämiseksi 
jatkuu edelleen. Tekijät ottavat 
mielellään vastaan palautetta! 

 
Tutustu ja anna palautetta:  
www.ylojarvi.fi

l Tervetuloa Ylöjärven kaupun-
gin uusille kotisivuille! Upouusi 
sivusto on tämän lehden ilmes-
tyessä juuri julkaistu - tai ainakin 
h-hetki on hyvin lähellä. 

Ylojarvi.fi-sivusto on uudis-
tunut täysin, niin tekniikaltaan, 
rakenteeltaan kuin ulkoasultaan-
kin. Sisältötyö on vielä hieman 
kesken ja myös toiminnallisuuk-
sia, kuten hakua, hiotaan vielä. 

Uusilla sivuilla on kiinnitet-
ty erityistä huomiota tiedon 
löydettävyyteen. Keskeinen 
osa uudistusta oli varmistaa 
verkkopalvelun saavutettavuus 
eli esteettömyys uuden digipal-

#kotiinylöjärvelle
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