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Kaupunginjohtaja
Pauli Piiparinen

Uusi valtuustokausi
käynnistyi ripeästi
Ylöjärven uusi kaupunginvaltuusto aloitti kesällä työskentelynsä vauhdikkaasti. Heti juhannuksen jälkeisenä
maanantaina uusi valtuusto kokoontui ensimmäiseen
perehdytystilaisuuteen ja jo elokuun alussa oli ensimmäinen virallinen kokous. Elokuun aikana pidettiin useita
iltakoulutuksia ja kuun loppuun mennessä valtuuston perusperehdytysohjelma oli viety läpi. Kun ottaa huomioon
rinnalla käynnistyneet muiden toimielinten kokoukset ja
seminaarit, voi sanoa, että elokuu oli sekä päättäjille että
toimielimissä työskenteleville viranhaltijoille hyvin kiireinen
ajanjakso. Syyskuulle tultaessa katse on jo kääntynyt kaupunkistrategian päivitykseen ja ensi vuoden talousarvion
valmisteluun.
Kesällä Tampereen kaupunkiseudun asukasmäärä ylitti
400 000:n rajan ja olemme nousseet eurooppalaisittain
samaan kokoluokkaan kuin esimerkiksi Bergen, Bern ja
Rostock. Ylöjärven osuus kasvusta on ollut merkittävää. Vuodesta 1996 vuoteen 2020 Ylöjärven
väestö kasvoi 36,5 %. Tällä hetkellä Ylöjärven
väkiluku on noin 33 400 ja kasvun arvioidaan
jatkuvan edelleen. Kaupunkistrategian päivitystyön yhteydessä muodostetaan näkemys tulevaisuuden väestökehityksestä huomioiden
syntyvyyden valtakunnallinen heikkeneminen ja toisaalta uusien asuinalueiden vaikutukset. Pohdittavana
on myös mahdollisen erillisen
kasvuohjelman laatiminen.
Koronatilanne kehittyi kesällä
huonoon suuntaan Delta-muunnoksen takia. Rokotteiden saatavuus kuitenkin
parani ja rokotukset pääsivät
etenemään vauhdilla. Tämän
tekstin kirjoitushetkellä syyskuun alkupuolella Ylöjärvellä
ensimmäisen rokoteannoksen
oli saanut jo liki 70 % ja toisen
annoksen noin 48 % väestöstä.
Rokotusten ansiosta osa rajoituksista on voitu jo kumota. Todennäköisesti ei ole enää kaukana se
hetki, jolloin merkittävä osa tai kaikki
rajoitukset voidaan poistaa. Kannustan kaikkia, joille se on mahdollista,
ottamaan koronarokotteen vahvisteannoksineen.
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kysymystä
päättäjälle

Nyssellä suoraan ja sujuvasti

Kysyimme Ylöjärven kaupunginhallituksen tuoreelta
puheenjohtajalta Mauri Heiskalta (ps.) kolme
ajankohtaista kysymystä.

1.	Miten uusi valtuustokausi on käynnistynyt?
2. Mitkä asiat painottuvat päätöksenteossa?
3.	Mikä sinusta on parasta Ylöjärvellä?
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Oman näkemykseni
mukaan uusi kausi
on alkanut hyvällä
sykkeellä ja toimielimet ovat jo päässeet
aloittamaan oman
toimintansa. Valtuuston kokouksia on ollut
kaksi, joten olemme
aloittaneet työmme
ylöjärveläisten hyväksi vauhdikkaasti. Yhteishenki eri ryhmien
kesken vaikuttaa
olevan hyvä. Tämä on
erittäin tärkeää, jotta
saamme yhdessä hyviä päätöksiä aikaan.

Meidän tulee paneutua tulevaan sote-uudistukseen ja sen
tuomiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin Ylöjärvellä. Kyseessä
on historiallisen suuri muutos jokaisessa kunnassa ja pelkään, ettemme edes vielä tiedä kaikkia vaikutuksia. Tämän
jälkeen meidän tulee turvata ja taata niiden palveluiden
laatu, jotka jäävät kunnille.

Meillä on kaunis ja monipuolinen luonto. Ihmisillä on mahdollisuus asua niin maaseudulla kuin taajamien keskustoissakin. Ylöjärvellä on hyvä koulu- ja päiväkotiverkko. Koko
kunnan alueella on myös hyvät sote-palvelut, jotka toivottavasti säilyvät laadukkaina sote-uudistuksen jälkeenkin.

Nelivuotinen valtuustokausi vaihtui kesäkuisten kuntavaalien jälkeen 1. elokuuta. Ylöjärven uusi kaupunginvaltuusto valitsi jäsenet
kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin ensimmäisessä kokouksessaan 9.8.2021. Uusi valtuusto ja toimielinten kokoonpanot esitellään tämän lehden keskiaukeamalla.
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Ratikkaliikenteen startatessa koko Tampereen seudun joukkoliikenne siirtyi uuteen
aikaan ja aikatauluihin. Työ- ja koulumatkat
sujuvat nyt monelta nopeammin.

kuin aiemmin, mutta matkustajiakin
on vähän.
– Seuraamme matkustajamäärien
kehitystä koko ajan, ja vuoroja toki
lisätään, jos niille on paljon käyttäjiä,
Huhtala sanoo.

Tuulensuussa voi vaihtaa esimerkiksi Hervantaan menevään ratikkaan tai muihin tiheästi liikennöiviin
runkolinjoihin.
Uusi iso vaihtopiste on Sorin aukio,
jonka kautta kulkee useita tiheästi
liikennöiviä linjoja. Yksi vaihtoehto
kulkea Ylöjärveltä Taysiin onkin ajaa
bussilla 80 Sorin aukiolle ja vaihtaa
siellä ratikkaan.
– Hyvää palautetta on tullut siitä,
että bussista ratikkaan vaihto käy sujuvasti. Kun kerran uskaltaa kokeilla,
huomaa, että bussi- ja ratikkalinjojen
yhdistäminen on helppoa, Huhtala
kannustaa.

Keskustori ei enää
ole keskipiste

Sisäinen liikenne
ennallaan

Tampereen keskustan ohella Ylöjärveltä pääsee ilman vaihtoa Taysiin.
Bussi numero 28 kulkee Ylöjärveltä
Vuorentaustan, Lamminpään, Lie
lahden, Pispalan, Amurin ja Hämeenpuiston kautta Ratinaan. Sieltä
linja jatkaa rautatieaseman kautta
Kaupin kampukselle ja Kangasalan
Ruutanaan. Nopein tapa ajaa bussilla
Ylöjärveltä Taysiin on vaihtaa Lielahdessa bussiin 38. Se kulkee Taysiin
rantatunnelin kautta.
– Ajoaikaseurannan mukaan tämä
on aiempia linjoja nopeampi reitti,
Huhtala kertoo.
Muutoksen jälkeen Vuorentaustasta on tullut palautetta siitä, että sieltä
ei enää ole suoraa yhteyttä Keskustorille, jossa ihmiset ovat tottuneet
vaihtamaan bussia.
– Vaihdon voi tehdä monella muulla
pysäkillä kuten Tuulensuussa, Ratinassa tai rautatieasemalla, Huhtala
neuvoo.

Jos bussiyhteydet Tampereelle ovatkin muuttuneet, Ylöjärven sisäisissä
linjoissa tapahtui vain pieniä muutoksia.
Siivikkalassa uusi linja 82 liikennöi
Lielahden, Santalahden ja Särkänniemen kautta Tampereen keskustaan
Tuulensuun pysäkille. Ylöjärven
keskustaan Siivikkalasta kulkee Lielahden ja Vuorentaustan kautta bussi
numero 86.
Ylöjärven sisäisiä linjoja ovat myös
84 ja 85. Linja 84 liikennöi Takamaalle,
Lakialaan ja Viljakkalaan kuten viime
talvikaudellakin.
Linja 85 jatkaa palvelua Kurusta
Ylöjärvelle.
– Kurun suunnasta oli aiemmin
vaihdoton reitti Tampereelle, nyt
bussia pitää vaihtaa Matkatiellä Soppeenmäessä. Merkittävää odottelua
vaihto ei tuo, sillä Matkatieltä lähtee
ruuhka-aikoina 10 minuutin välein
bussi Tampereelle, Leena Huhtala

Teksti: Susanna Viljanen Kuva: Helena Mäkinen

Monen ylöjärveläisen
maanantai sujui 9. elokuuta
aiempaa sulavammin, kun
bussilinjaston uudistus toi uusia,
suoria bussiyhteyksiä Ylöjärveltä
Tampereen keskustaan. Pitkään toivottu yhteys on nyt tarjolla kolmelta
nopeimmin kehittyvältä asuinalueelta.
Runkolinja 80 liikennöi Haavistosta,
Asuntilasta ja Metsäkylästä Tampereen keskustaan ja Sorin aukiolle
saakka.
– Kiitosta on tullut etenkin Metsäkylästä, jossa suoraa yhteyttä Tampereelle on jo kovasti odotettu. Yhteys
on nyt niin jouheva, että se alkaa
nopeudessakin olla kilpailukykyinen
henkilöautoon nähden, Tampereen
seudun joukkoliikenteen suunnittelija
Leena Huhtala sanoo.
Bussi 80A tulee Soppeenmäkeen
Moisiosta Haaviston kautta, 80B
liikennöi Asuntilasta ja 80C Metsäkylästä Ylöjärven keskustaan. Soppeenmäestä Matkatieltä kaikki jatkavat
Tampereelle Teivon, Santalahden ja
Särkänniemen kautta.
Arjen ruuhka-aikoina bussi kulkee
näillä linjoilla puolen tunnin, keskipäivällä tunnin välein ja viikonloppuna
hiukan harvemmin. Keskellä päivää
vuoroja on siis hiukan vähemmän

– Hyvää palautetta on tullut
siitä, että bussista
ratikkaan vaihto
käy sujuvasti. Kun
kerran uskaltaa
kokeilla, huomaa,
että bussi- ja ratikkalinjojen yhdistäminen on helppoa.
sanoo.
Vaihdottoman yhteyden katoamisesta ei ole tullut paljon palautetta,
sillä suuri osa Kurun suunnan liikenteestä on Ylöjärven sisäistä liikennettä
kuten koululaisia.
– Kaiken kaikkiaan palautetta on
tullut vähän. Siinä näkyy tehty, iso
pohjatyö: linjastomuutoksen suunnitteluvaiheessa saimme yli 5000 palautetta, joiden perusteella uudistusta
tehtiin. Asukkaat pääsivät vaikuttamaan ajoissa, eivätkä muutokset
ole tulleet isona yllätyksenä, Leena
Huhtala toteaa. l
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021
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Mielikioski: keskusteluapua
erilaisiin elämäntilanteisiin
Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden
kioskipalvelut täydentyivät, kun Perhekioski
ja Terveyskioski saivat keväällä rinnalleen
Mielikioskin.
Teksti ja kuvat: Sanna Hillberg

Mielikioskin tarkoituksena
on tuottaa mielen hyvinvointipalveluita kaupunkilaisille, kiteyttää sosiaaliohjaaja Anne
Salminen, joka on toinen Mielikioskin
työntekijöistä. Hänen työparinaan toimii psykiatrinen sairaanhoitaja Mervi
Heiskanen.
Mielikioski tarjoaa tukea, kun haluaa vahvistaa mielen hyvinvointia ja
voimavaroja, kaipaa tukea elämäntilanteeseensa, on huolissaan läheisen
tilanteesta, omasta mielenterveydestään tai päihteiden käytöstä tai kaipaa
vertaistukea.
Koronatilanteen vuoksi Mielikioski

aloitti etäpalveluna. Puhelin, chat
ja sähköposti ovat olleet avoinna
huhtikuusta alkaen, ja nämä palvelut
jatkuvat edelleen. Fyysisesti Mielikioski avasi ovensa kaupunkilaisille 23.8.
– Tilat ovat Ylöjärven terveyskeskuksen pääaulassa kahvion vieressä,
missä on kaksi äänieristettyä tilaa,
joissa asiakkaita voidaan ottaa
vastaan. Tarvittaessa voimme tavata
myös Perhekeskuksen puolella terveyskeskuksessa, kertoo Heiskanen.
Salminen ja Heiskanen päivystävät
Mielikioskilla maanantaisin, torstaisin
ja perjantaisin. Asiakkaita tavataan
myös Elon kauppakeskuksen Perheki-

oskilla keskiviikkoisin kello 9–12 sekä
kerran kuukaudessa Viljakkalassa ja
Kurussa. Palvelut toimivat ilman ajanvarausta ja ne on suunnattu pääasiassa täysi-ikäisille.

Apua
ajoissa
Moni saattaa kokea, että epävar
moissa tai vaikeissakin tilanteissa
pitää pärjätä itse, mutta Mielikioskin
palveluihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Mielikioskilla ei tarjota hoitoa, vaan
Heiskasen ja Salmisen kanssa voi
keskustella mieltä painavista asioista
ja pohtia yhdessä heidän kanssaan
miten edetä omassa tilanteessa.
– Tarjoamme luottamuksellista ja
maksutonta keskusteluapua. Meille
saa tulla anonyymisti, emme kirjaa
käyntejä potilas- tai asiakastietojärjestelmään. Asiat voivat olla pieniä tai
isoja, Salminen sanoo.
– Ihmiset ottavat yhteyttä elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa, kun on
huoli läheisestä tai kun he tarvitsevat
palveluohjausta. Myös oma jaksaminen on ollut puheenaiheena, hän
kertoo.
– Haluamme tukea mielen hyvinvointia ja kokonaisterveyttä. Voisi
ajatella, että oma terveys on sitä paremmissa kantimissa, mitä aikaisemmin siihen kiinnittää huomiota – ja
kun huomaisi kysyä apua ennen kuin
on paljon huolia ja murheita.
- Vaikka mielenterveys horjuisi, se
ei ole mielen sairautta, Heiskanen
korostaa ja sanoo, että Mielikioskin
yhtenä tavoitteena on purkaa mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa.

Mielikioski tekee tiivistä yhteistyötä
eri järjestöjen kanssa.
– Teemme tiivistä yhteistyötä
Mielenterveysomaiset Pirkanmaa –
FinFami ry:n, ITUA Isille tukea arkeen
-hankkeen, Mielen ry:n MUKANA
-hankkeen sekä Tampereen A-kilta
ry:n kanssa, Salminen kertoo.
Mielikioskin kautta voidaan sopia
tapaaminen järjestöjen koulutettujen
vertaistoimijoiden kanssa.
Lisätietoa Mielikioskista sekä sen
viikko-ohjelma löytyvät verkkosivulta
www.ylojarvi.fi/mielikioski.
Verkkosivuilla julkaistaan kuukausittain mielen hyvinvointiin liittyvä
Mielipointti eli ajatus tai tehtävä,
esimerkiksi voimavarapohdintoja ja
hengitysharjoituksia. Sivuille avautuu
myös chat-ikkuna aina työntekijän
ollessa paikalla.
Mielikioskin taustalla on POIMI –
Poikkea MIELIPOINTTIIN -hanke, joka
on osa kansallista Mielenterveysstrategiaa 2020–2030. Mielikioski tekee
tiivistä yhteistyötä PirSote-hankkeen
kanssa ja on mukana hoitopolkujen
ja vertaistuen saatavuuden kehittämisessä. l

Mervi Heiskanen ja Anne
Salminen työskentelevät
työparina Mielikioskilla.
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Joko olet kokeillut sähköistä Omaolopalvelua? Sieltä saat henkilökohtaiset
toimintaohjeet tai reseptin ja jatkossa
myös ajan vaikka koronatestiin.
Teksti: Susanna Viljanen Kuva: DigiFinland

Äkillinen sairastuminen ei
aina vaadi käyntiä terveyskeskuksessa. Kun täyttää
oirekyselyn Omaolo.fi-palvelussa, tieto
menee suoraan paikalliselle terveydenhuollon ammattilaiselle.
– Kun olet täyttänyt oirearvion, saat
henkilökohtaiset omahoito-ohjeet
palvelussa sekä sähköpostilla. Tarvittaessa ammattilainen ottaa sinuun
yhteyttä puhelimitse. Oirearvion lähettämisen jälkeen ei siis tarvitse kuin
jäädä odottamaan yhteydenottoa,
hankekoordinaattori Suvi Saarinen
Ylöjärven kaupungilta kertoo.
– Tarvittaessa lääkäri voi oirearvion
perusteella kirjoittaa myös sähköisen
reseptin.
Omaoloon tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, varmennekortilla
tai mobiilivarmenteella. Jos tunnistautuminen ei onnistu, Omaolosta

löytyy puhelinnumero, jonne voi
soittaa. Oirearvioihin vastataan
terveyskeskuksen aukioloaikoina eli
kello 8–20.
Tällä hetkellä ylöjärveläiset saavat
Omaolossa henkilökohtaista palvelua koronan, virtsatietulehduksen,
silmätulehduksen, seksitautiepäilyn,
hengitystieoireiden, yskän, kurkkukivun, nieluoireiden, korvakivun ja
korvan lukkoisuuden hoitamiseksi.
Syksyn mittaan ylöjärveläisten
käyttöön aukeaa uusia oirearvioita
sekä mahdollisuus varata palvelusta
aika koronatestiin. Tulossa on myös
esitietolomakkeita sekä verenpainelomake, johon voi täyttää kotimittausten tuloksia.
– Kun lomakkeet on valmiiksi
täytetty, ammattilaisen vastaanotolla jää enemmän aikaa tarkentaviin
kysymyksiin ja asiakkaan hoitoon,

Kipeänä ei ole kiva lähteä minnekään, edes lääkäriin. Omaolo.fi-sivuston oirekyselyn
täyttämiseen ja lähettämiseen kuluu aikaa alle viisi minuuttia, minkä jälkeen voi jäädä
odottelemaan yhteydenottoa terveyskeskuksesta.

osastonhoitaja Anu Beadle sanoo.
Valtakunnallisesti palvelussa on jo
nyt käytössä kaikki oirearviot, jotka
ovat tulossa Ylöjärvelle myöhemmin
tänä vuonna. Tällä hetkellä niitä täyttämällä saa yleiset toimintaohjeet.

Tuttu työntekijä
linjoilla
Suvi Saarinen kertoo, että Omaolo.
fi-sivustosta on tullut hyvää palautetta. Etenkin pitkän matkan päässä
terveyskeskuksesta on mukava saada
palvelua ilman, että pitää lähteä kotoa
tai paikallista apteekkia kauemmaksi.

Omaolossa oirearvion tekoa seuraava yhteydenotto tulee samoilta
tutuilta Ylöjärven terveyspalveluiden
työntekijöiltä, jotka tekevät oirearvioita puhelimessakin. Yksi palvelun
tavoitteista onkin vähentää ruuhkaa
puhelinpalvelussa.
– Omaolo.fi-palvelun kautta on
usein saanut nopeammin yhteyden
terveydenhuollon henkilökuntaan
kuin puhelimella. Uskon, että kun
Omaoloon saadaan mukaan ajanvaraukset koronatestiin, puheluiden
määrä vähenee selvästi, Anu Beadle
arvioi. l

Sote-uudistus monipuolistaa palveluita

Keskustelua
kasvotusten
Korona-aikana ihmiset ovat alkaneet
kaivata yhteisöllisyyttä sekä keskustelua ja tapaamisia kasvokkain.
– Ei haluta olla tekemisissä
pelkästään verkon tai puhelimen
kautta vaan ihan kasvotusten, sanoo
Salminen.
Mielikioskille voikin poiketa juttelemaan kasvokkain ja ovi on tavallisesti aina avoinna, kun työntekijä on
paikalla.

Omaolo.fi on
suora yhteys
ammattilaiseen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille näkyy Pirkanmaalla jo nyt sähköisten
palveluiden tarjonnan lisääntymisenä.
Teksti: Susanna Viljanen

Yhteystiedot:
Puhelin:
041 730 9804
ma klo 12–18
ti–pe klo 9–15
Sähköposti:
mielikioski@ylojarvi.fi
Chat:
www.ylojarvi.fi/mielikioski

Pirkanmaan hyvinvointialue
vastaa maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista,
sairaanhoidosta sekä pelastustoimesta vuoden 2023 alusta alkaen.
Hyvinvointialueen toiminta käynnistyi
heinäkuussa valmistelevan toimielimen Vaten myötä. Vate vastaa
hyvinvointialueen valmistelusta, kunnes maakuntavaaleilla tammikuussa
2022 valittava aluevaltuusto aloittaa

toimintansa maaliskuussa 2022.
Jo nyt maakunnassa on yhtenäistetty palveluja. Käytössä on Pirkanmaan
yhteinen päivystysavun ympärivuorokautinen palvelunumero 116117.
Omaolo.fi-palvelun käyttö kunnissa
laajenee koko ajan.
– Tavoitteena on vahvistaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.
Tulossa on uusia yhteydenottokanavia, ja jo käytössä olevia Omaoloa,

Enjaksa.fi- ja Normaali.fi-chatpalveluja vahvistetaan, toimintamalleja
yhtenäistävän PirSOTE-hankkeen
Ylöjärven hankekoordinaattori Suvi
Saarinen kertoo.
Loppuvuodesta ylöjärveläisten
käyttöön aukeaa sähköinen perhekeskus, joka kokoaa yhteen lapsiperheiden arkeen liittyvät tuet ja
palvelut. Käyttöön tulee myös tietoa
ja tukea tarjoava Terveyskylä.fi.
Sähköisten palveluiden on tarkoitus
keventää puhelinruuhkaa ja mahdollistaa palveluiden saatavuus eri
alueilla ja vuorokaudenaikoina. Ne
eivät korvaa kasvokkain tapahtuvaa
palvelua vaan täydentävät sitä.
Hyvinvointialue yhtenäistää myös
hoidon tarpeen arviointia ja hoitoketjuja.

– Jossain hyväksi koettu malli toimii
yhteisenä pohjana. Ylöjärvellä palveluita on pitkään kehitetty innovatiivisesti.
Esimerkiksi mielenterveyspalveluiden
intensiiviyksiköiden toiminnasta voivat
ottaa muutkin kunnat mallia. Palveluihin tehdään muutoksia tarpeen
mukaan, ei vain muuttamisen ilosta,
Suvi Saarinen sanoo.
– Ylöjärveläiset ovat ottaneet
sähköiset palvelut hyvin omakseen ja
niitä toivottiin keväisessä asukaskyselyssä lisääkin.
Sote-palveluita koskevia keskustelutilaisuuksia ja asukasiltoja järjestetään
heti, kun niitä on terveysturvallista
toteuttaa. Palautetta ja kehittämisehdotuksia voi antaa ylojarvi.fi/tulevaisuuden-sote-keskus -sivulla tai suoraan
hanketiimille p. 041 730 8442. l
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021
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l Kaupunginvaltuusto valitsi Ylöjär-

ven uudeksi kaupunginjohtajaksi
Pauli Piiparisen 26.5.2021.
Piiparinen, 44, on työskennellyt
Ylöjärven kaupungin palveluksessa loppuvuodesta 2015 asti, ensin
projektipäällikkönä ja vuoden 2016
alusta elinvoimajohtajana ja sittemmin kaupunkirakennejohtajana.
Kaupunginjohtajan sijaisena ja virkaa

Tänä syksynä käytäntöön tullut laajennettu oppivelvollisuus näkyy alkuvaiheessa ennen kaikkea maksuttomina
oppimateriaaleina. Etenkin lukion aloittajat ovat tyytyväisiä.

Koulusivut uudistuivat
l Ylöjärven peruskoulujen kotisivut ovat uudistuneet. Uudet sivut julkaistiin

kesällä ja niiden sisältöä täydennetään vielä syyslukukauden aikana.
Uudistuksen myötä koulujen sivuista tuli kiinteä osa kaupungin nettisivustoa.
Tällä halutaan varmistaa saavutettavuusvaatimusten toteutuminen. Sivujen
sisällössä painotetaan tärkeimpiä yleistietoja koulun arjesta ja esimerkiksi oppilashuollosta. Huoltajien/oppilaiden ja koulun henkilökunnan välinen ajankohtaisviestintä hoituu Wilma-järjestelmän kautta.
Koulujen kotisivujen osoitteet noudattavat mallia www.ylojarvi.fi/koulunnimi.
Linkit kaikkien koulujen sivuille löytyvät osoitteesta www.ylojarvi.fi/koulut.

tekevänä kaupunginjohtajana hän
toimi tammikuusta 2021 alkaen.
Pauli Piiparinen on koulutukseltaan
diplomi-insinööri ja ennen Ylöjärveä
hän työskenteli Kokkolan kaupungin
teknisenä johtajana. Piiparinen asuu
perheineen Ylöjärvellä.
Kaupunginjohtaja on Ylöjärvi-lehden päätoimittaja ja hänen pääkirjoituksensa löytyy sivulta 2.

Merkittävä maakauppa
l Tampereen ja Ylöjärven kaupungit sopivat alkukesästä Teivon alueella sijait-

Teksti: Susanna Viljanen

l Ylöjärven kaupunki sai kesän aikana

uusia keskeisiä viran- ja toimenhaltijoita. Tekniikan tohtori Sari Soini
on aloittanut kaupungin kehitysjohtajana. Kehitysjohtaja vastaa
mm. kaupunkistrategiaprosessista,
hiilineutraali kunta (HINKU) -työstä ja
digitalisaation edistämisestä.
Kasvatustieteiden maisteri Kirsi
Lahtinen luotsaa varhaiskasvatuksen
johtajana yhtä kaupungin suurim-

mista vastuualueista. Kaupungin
järjestämässä varhaiskasvatuksessa
ja esiopetuksessa on noin 2000 lasta
ja 400 työntekijää.
Hyvinvointikoordinaattori, yhteiskuntatieteiden maisteri Anna Mäkelä
koordinoi kaupungin laajaa hyvinvointityön kokonaisuutta. Hyvinvoinnin
edistäminen on kunnan lakisääteinen
tehtävä - myös sote-uudistuksen
jälkeen.

Vaikuta kaupungin
rakennettuun ympäristöön
l Minne rakennetaan koteja, minne

teollisuushalleja? Milloin sinun lähipuistosi tai tiesi peruskorjataan?
Ylöjärven kaupunki valmistelee
parhaillaan MAPSTO-asiakirjaa vuosille 2022-2026. Valmistelun tueksi
kysymme asukkaiden ajatuksia ja ideoita. Mielipiteitä kerätään sähköisellä

lasta että Siltatien alueelta. Lisäksi jatkuvassa haussa on tarjolla tontteja
Kurusta ja Viljakkalasta. Syksyn tonttihaun käynnistymisestä tiedotetaan
laajasti. www.ylojarvi.fi/tontit

Kurun vuoden 2021 Heloposki Henna ja Urhea Matti julkistettiin perinteisesti osana Kuru-viikon ohjelmaa Kurun markkinoilla heinäkuussa. Kuru-neuvosto nimesi
vuoden 2021 Heloposki Hennaksi Sinikka Leskisen ja Urheaksi Matiksi Harri
Haaviston. Molemmat ovat työssään ja vapaa-ajallaan toimineet tärkeässä roolissa kyläyhteisössä. Lämpimät onnittelut! Kurun Urhea Matti ja Heloposki Henna
-arvonimet on myönnetty vuodesta 1974 alkaen henkilöille, jotka ovat toiminnallaan tehneet Kurua tunnetuksi ja toimineet aktiivisesti kurulaisten hyväksi.

Kumppaniksi nuorisopassiin?
l Nuorisopassi starttaa jälleen toi-

mintansa ja kaupunki etsii passiin
paikallisia yhteistyökumppaneita.
Nuorisopassi on loistava tapa
lisätä palvelujen tunnettavuutta
nuorten keskuudessa ja aktivoida
heitä tutustumaan paikallisiin
palveluihin.
Nuorisopassi on mobiilisovellus, jonka käyttö on helppoa ja
vaivatonta paitsi nuorille myös
yhteistyökumppaneille. Kumppaneiden (yritysten tai muiden
palveluntarjoajien) ei tarvitse itse
rekisteröidä tarjoamiaan etuja

passiin, vaan ohjelman ylläpidosta
vastaa kaupungin liikuntakoordinaattori.
Kiinnostuitko? Ota rohkeasti
yhteyttä liikuntakoordinaattori
Kaisa Hakalaan, p. 041 731 2144,
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.
Sovitaan yhdessä, mikä olisi paras
tapa markkinoida juuri sinun taustayhteisösi palvelua tai tuotetta
nuorille. Etuuden ei tarvitse olla
ilmainen, vaan se voi olla myös
alennus. Nuorisopassi on suunnattu 5.-9.-luokkalaisille.

Kiitos #kesäretkeilijä
l Kesä on ohi ja on aika kiittää Suomen - tai ainakin Ylöjärven - ensim-

Kokemusasiantuntija Heikki Konttinen (oik.) sai vuoden 2021 esteettömyyspalkinnon.
Rakennuspäällikkö Jukka Nurmi edusti laajaa asiantuntijajoukkoa ja otti vastaan kunniamaininnan Vanhan Räikän kunnostamisesta.

mäistä kesäretkeilijää, Ella Huhtasta. Taitava valokuvaaja ja innokas
retkeilijä kiersi kolmen kuukauden ajan ympäri Ylöjärveä ja kertoi kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa. Ellan kuviin ja tarinoihin voi tutustua
etenkin Visit Ylöjärven Instagram-tilillä ja nettisivun blogissa.

Esteettömyyspalkinto 2021
l Ylöjärven kaupungin vammais-

MAPSTOon kootaan kaupunginosittain voimassa oleva palveluverkko sekä alueita koskevat suunnitelmat kaavoituksen, rakennushankkeiden sekä tonttien luovutuksen osalta.

Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

l Ylöjärveltä tulee tänä syksynä haettavaksi uusia tontteja sekä Siivikka-

lomakkeella 30.9.2021 asti. Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelma MAPSTO kuvaa, miten
kaupungin rakennettu ympäristö
kehittyy seuraavan viisivuotiskauden
aikana. MAPSTO-luonnos ja kyselylomake: www.ylojarvi.fi/mapsto.

– Pidämme nyt entistäkin
suuremmalla tarkkuudella huolta siitä, että aloittajat etenevät opinnoissaan.
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Tontteja hakuun

Kuva: Tiina Helminen

nen tarkoittaa myös sitä, että nekin nuoret, joilla ei ole motivaatiota opiskella, päätyvät johonkin
kouluun. Lukiossa ei pelätä, että
opiskelijoiden motivaatio laskisi,
mutta tilanteesta ollaan kyllä
tietoisia.
– Pidämme nyt entistäkin
suuremmalla tarkkuudella huolta siitä, että aloittajat etenevät
opinnoissaan. Jos ongelmia
tulee, niihin puututaan ajoissa.
Ammattiopetuksen puolella
Tredussa muutos näkyy vähemmän. Oppimateriaalit ja suojavarusteet ovat tähänkin asti
olleet yleensä maksuttomia. Nyt
opiskelijat saavat myös kyniä,
kumeja ja laskimia.
– Suurin muutos on kannettavien tietokoneiden hankinta.
Osa opiskelijoista kuten kaksoistutkinnon suorittajat ovat nyt
saaneet Tredulta koneet, toimipistepäällikkö Vesa Kalliomäki
kertoo.
Yksittäisten opiskelijoiden
mahdollisiin ongelmiin Tredussa
on varauduttu omalla Valma-ryhmällä. Valma on ammatilliseen koulutukseen valmentavaa opetusta, jossa voi ottaa
aikalisän, jos valittu koulutus ei
tunnukaan hyvältä. Valma-luokalla voi tutustua uusiin aloihin
ja suorittaa kaikille yhteisiä perusopintoja. Näin opinnot eivät
jää polkemaan paikallaan. l

sevien maa-alueiden kaupasta. Kaupan myötä Ylöjärvi osti Teivon noin 100 hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta seitsemän miljoonan euron hintaan.
Ylöjärven kaupunki on viime vuosina hankkinut kaupungin kasvun kannalta
merkittäviä maa-alueita Mäkkylästä, ja Teivon alueen maakauppa jatkaa tätä
strategiaa. Teivo–Mäkkylän osayleiskaavatyö on vireillä.

Tervetuloa töihin

Kuva: Rami Marjamäki

18 ikävuoteen asti
pidennetyn oppivelvollisuuden tavoite on, että
tästedes jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.
Oppivelvollisuus merkitsee sitä,
että koulutus oppimateriaaleineen on maksutonta tarvittaessa sen kalenterivuoden loppuun
asti, jolloin opiskelija täyttää 20
vuotta.
Käytännössä uudistus vaikuttaa eniten lukio-opiskelijoihin.
Aiemmin lukio-opintojen aikana
kirjoihin ja kannettavan tietokoneen leasing-maksuihin kului
Ylöjärvellä reilusti yli tuhat euroa.
– Pientä harmistusta on
aiheutunut siitä, että nyt opiskelija ei voi valita, hankkiiko
hän kurssikirjasta sähköisen vai
paperiversion. Painettuja kirjoja
on mahdollista saada vain terveydellisistä syistä tai itse ostaen.
Kirjastostakin kurssikirjoja toki
löytyy, apulaisrehtori Miia Bergman Ylöjärven lukiosta kertoo.
Paperikirjojen hankkimiseen
ja jakamiseen kuluisi aikaa ja
resursseja. Kirjat vaihtuvat lukuvuoden aikana viisi kertaa. Nytkin kynien, kumien ja maskien
jakaminen aiheuttaa lukiossa
uutta puuhaa. Leasing-läppärien
käytännöt pysyvät ennallaan,
niistä ei vain tarvitse enää
maksaa.
Oppivelvollisuuden pitenemi-

Kuva: Pauliina Leikas

Läppärit
maksutta

Pauli Piiparinen
kaupunginjohtajaksi

neuvosto on myöntänyt vuoden
2021 esteettömyyspalkinnon Heikki
Konttiselle. Konttisella on vankka
kokemusasiantuntijuus esteettömyydestä. Hän on suunnitellut mm. veneitä ja laitureita, joita voivat käyttää
pyörätuolilla liikkuvat. Hän on myös
nostanut esteettömyyden merkitystä
aktiivisesti esille ja osoittanut, että
oikeanlaisella apuvälineellä ja esteettömyydellä kykenee laadukkaaseen ja

toiminnalliseen elämään.
Esteettömyyspalkinnon lisäksi vammaisneuvosto myönsi kunniamaininnan Vanhan Räikän kunnostustyölle, jossa huomioitiin erityisryhmien
tarpeet.
Vammaisneuvosto haluaa nostaa
palkinnollaan esiin toimintaa, joka
edistää esteettömyyttä, saavutettavuutta ja erityisryhmien tasa-arvoista
kohtelua. Esteettömyyspalkinto
jaettiin nyt kolmannen kerran.

Lämpimät kiitokset Ellalle ja kesäretkien oppaille sekä tietysti retkiseuralaisille,
kuten esimerkiksi tässä Noalle ja Huldalle.

Keskiviikko 15. syyskuuta 2021
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Ylöjärven kaupunginvaltuusto
2021–2025

Valtuuston puheenjohtajat

Uusi valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Valtuustossa
on 51 päättäjää seitsemästä eri puolueesta.

Perussuomalaiset

Juha
Alhamo

Mauri
Heiska

Toni
Kolehmainen

Panu
Koski

Perussuomalaiset

Inga-Mari
Lehti

Markku
Mäki-Ventelä

Jari
Niemi

Henrik
Pajunen

Erja
Pelkonen

pj. Juho Ojares (kok.)
I vpj. Leena Mankkinen (sd.)
II vpj. Tomi Saaristo (ps.)
III vpj. Timo Toivonen (vihr.)

Puheenjohtaja: Jaana Tiura (sd.)
Varapuheenjohtaja: Sari Listenmaa (vihr.)
Jäsenet: Juha Alhamo (ps.), Juha Tuominen (ps.),
Tuija Hirsimäki (ps.), Tapani Tienari (kok.), Jenni Kulmala (kok.), Elina
Ojaranta (kok.), Pekka Kuisma (sd.), Arttu Karukka (sd.)
ja Esa Toikkonen (kesk.)

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

Kasvatus- ja opetuslautakunta

PS: Erja Pelkonen
KOK: Peer Haataja
SDP: Jaana Heikkilä
KESK: Minna Sarvijärvi
VIHR: Timo Toivonen
KD: Nina Alanen
VAS: Anna Jukantupa

Puheenjohtaja: Henrik Pajunen (ps.)
Varapuheenjohtaja: Karita Jäppinen (kok.)
Jäsenet: Sami Rantanen (kok.), Antti Järvensivu (kok.),
Minna Koskinen (ps.), Linda Kyllöinen (ps.), Joonas Salminen (sd.),
Jenni Mäkinen (sd.), Jussi Kytömäki (vihr.), Leena Risku (kesk.)
ja Nina Alanen (kd.)

Paikkajako (51 paikkaa): PS 13, KOK 12, SDP 10, KESK 5, VIHR 5, KD 3 ja VAS 3

Kaupunginhallitus

Kokoomus

Puheenjohtaja Mauri Heiska (ps.)
Varapuheenjohtaja Katja Luojus (kok.)
Jäsenet: Markku Mäki-Ventelä (ps.), Erja Pelkonen (ps.), Peer Haataja (kok.), Mika
Kotiranta (kok.), Jaana Heikkilä (sd.), Päivi Stenman (sd.), Jussi-Pekka Ahonen
(sd.), Jenni Kiiskinen (vihr.) ja Minna Sarvijärvi (kesk.).
Tomi
Saaristo

Sami
Savio

Juha
Tuominen

Peer
Haataja

Iikka
Jäntti

Karita
Jäppinen

Kokoomus

Jenni
Kulmala

Antti
Järvensivu

Paikkajako (11 paikkaa): PS 3, KOK 3, SDP 3, KESK 1 ja VIHR 1

Mika
Kotiranta

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ja
sihteerinä hallintopäällikkö Antti Pieviläinen.

Sosiaalidemokraatit

Katja
Luojus

Juho
Ojares

Sami
Rantanen

Pauliina
Suvanto

Tapani
Tienari

Markku
Uusitalo

Jussi-Pekka
Ahonen

Sosiaalidemokraatit

Jaana
Heikkilä

Kuva: Tiina Helminen

Hannu
Ruuska

Hyvinvointilautakunta

Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja: Kaija Järvinen (sd.)
Varapuheenjohtaja: Minna Mustakallio-Sorvari (kok.)
Jäsenet: Sami Vastamäki (vas.), Samuli Björkling (vihr.)
ja Sanna Porola (kesk.)

Perusturvalautakunta
Puheenjohtaja: Iikka Jäntti (kok.)
Varapuheenjohtaja: Elina Sieppi (kesk.)
Jäsenet: Jari Niemi (ps.), Teemu Koponen (ps.), Pauliina Suvanto
(kok.), Susanna Riuttala (kok.), Ville Laine (sd.), Juhani Heino (sd.),
Tarja Palonen (sd.), Niina Immonen (vihr.) ja Marika Pätäri (kd.)

Tarkastuslautakunta
Puheenjohtaja: Riitta Koskinen (kesk.)
Varapuheenjohtaja: Jouni Kaasalainen (kd.)
Jäsenet: Anna Jukantupa (vas.), Marko Taipale (kok.),
Tero Lehtonen (ps.), Heli Koukeri-Potkonen (sd.)
ja Jussi Kytömäki (vihr.)

Tekninen lautakunta
Puheenjohtaja: Tomi Saaristo (ps.)
Varapuheenjohtaja: Yrjö Nevala (sd.)
Jäsenet: Toni Kolehmainen (ps.), Heidi Mustajärvi (ps.),
Jussi Leppälahti (kok.), Riitta Vilén (kok.), Auvo Itäpää (sd.),
Heidi Koivisto-Haataja (sd.), Kirsi Salojärvi (vihr.),
Teuvo Hakanen (kesk.) ja Arja Uusikartano (vas.)

Keskusta

Ympäristölautakunta
Auvo
Itäpää

Heidi
Koivisto-Haataja

Leena
Mankkinen

Minna
Mäkinen

Keskusta

Riitta
Koskinen
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Seppo
Peltola

Päivi
Stenman

Jaana
Tiura

Teuvo
Hakanen

Vihreät

Minna
Sarvijärvi

Pekko
Sivonen

Vasemmistoliitto

Anna
Jukantupa

Yrjö
Nevala

Esa
Toikkonen

Jenni
Kiiskinen

Jussi
Kytömäki

Tiia
Lipsonen

Sari
Listenmaa

Timo
Toivonen

Kristillisdemokraatit

Aki
Leppänen

Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Johanna
Talasmäki

Nina
Alanen

Jouni
Kaasalainen

Marika
Pätäri

Valtuuston kokoukset 2021
Maanantai 4.10. klo 17, 8.11. klo 12
(talousarviokokous) ja 13.12. klo 17.
Paikka on koronatilanteen salliessa
kaupungintalo. Kokoukset ovat julkisia
ja niitä voi seurata myös verkossa
ylojarvi.fi/kaupunginvaltuusto.

Johtaminen on arjen yhteistyötä
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juho Ojares (kok., kuvassa keskellä), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska (ps., kuvassa oikealla) ja kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen tapaavat liki päivittäin eri toimielinten kokouksissa.
Tämän lisäksi heille on muodostunut tavaksi kokoontua ainakin kerran viikossa
kolmisin keskustelemaan sekä ajankohtaisista että pidemmän aikavälin asioista. Yhteyttä pidetään myös muilla tavoilla tiiviisti ja reaaliaikaisesti.
Tiivis yhteydenpito kaupungin johdossa on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että kaikilla on sama tilannekuva ja yhteinen käsitys tulevista askeleista.
Asiakysymyksissä päättäjien mielipiteet voivat luonnollisesti vaihdella, mutta
se ei hankaloita kaupungin toimintaa, kun yhteistyö toimii mutkattomasti.
Kaikki kolme kiittelevät yhteistyön puheenjohtajien ja kaupunginjohtajan välillä
lähteneen hyvin liikkeelle. Alustavasti on pohdittu myös uusia viestintäkeinoja
kaupunkilaisten tavoittamiseksi, kuten yhteisiä nettilähetyksiä.

Esityslistat ja pöytäkirjat kaupungin kotisivuilla
Kaikkien toimielinten kokoonpanot, kokouspäivät, esityslistat ja pöytäkirjat
löytyvät kaupungin kotisivuilta osoitteesta www.ylojarvi.fi/toimielimet. Jokaisella
toimielimellä on oma sivunsa. Esimerkiksi kaupunginvaltuuston sivu löytyy
osoitteesta www.ylojarvi.fi/kaupunginvaltuusto.

Puheenjohtaja: Markku Uusitalo (kok.)
Varapuheenjohtaja: Hannu Ruuska (ps.)
Jäsenet: Panu Koski (ps.), Inga-Mari Lehti (ps.), Hannele
Kyttälä-Koskinen (kok.), Katariina Blom (kok.), Seppo Peltola (sd.),
Minna Mäkinen (sd.), Satu Honkanen (vihr.),
Jyrki Ylihonkaluoma (kesk.) ja Aki Leppänen (vas.)

Seudulliset lautakunnat
Alueellinen jätehuoltolautakunta: Ylöjärven edustaja Tuija Hirsimäki (ps.), Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:
Markku Mäki-Ventelä (ps.), Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta (ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-aluetta koskevat
asiat): Katja Luojus (kok.), Tampereen sivistys- ja kulttuurilautakunta
(kansalaisopiston yhteistoiminta-aluetta koskevat asiat): Henrik
Pajunen (ps.) sekä Pirkkalan ympäristöterveyslautakunta: Minna
Mäkinen (sd.).

Neuvostot
Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii kuusi neuvostoa, joihin
lautakunta on pyytänyt jäsenehdotuksia vuosiksi 2021-2025 keskiviikkoon 29.9. mennessä. Neuvostojen tehtävänä on seurata kaupunkilaisten hyvinvointia omasta näkökulmastaan. Neuvostot ovat
lapsi- ja nuorisoneuvosto, mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto sekä Kuru-neuvosto ja Viljakkala-neuvosto.
K eskiviikko 15. syyskuuta 2021
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Kaiharin päiväkoti 50 vuotta:
Yhteisöllisyys on kantava voima

Puoli vuosisataa
kirjastoautotoimintaa

Kaiharin päiväkoti
on toiminut Ylisellä
jo puoli vuosisataa.
Alunperin sen perustivat Ylisen Keskuslaitoksen työntekijät.

Ylöjärven kirjastoautotoiminta täytti tänä
vuonna 50 vuotta. Juhlavuotta vietetään
koronatilanteen vuoksi työn merkeissä.
Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Kaiharin päiväkoti sijaitsee luonnon läheisyydessä. Isolla pihamaalla on mukava pyöräillä. Vauhdissa Jasu (vas.), Amos, Niklas ja Aron.

laitoksen uimahallissa sekä sen
kanttiinissa jäätelöllä ja ihailemassa
asukkaiden ja työntekijöiden tekemiä
käsitöitä. Lauluja ja laululeikkejä esitettiin Keskuslaitoksen asukkaille.
– Teimme paljon yhteistyötä Harjaantumiskoulun kanssa.
Keskuslaitoksen kartanossa järjestettiin kevät- ja joulujuhlat ja kirkossa
kevät- ja joulukirkko.
Ennen vuosituhannen vaihdetta
päiväkoti laajennettiin Nelostaloon,
johon perustettiin Viikarit-ryhmä.
Koko toiminnan ajan Kaiharin päi-

väkodin ”punaisena lankana” on ollut
yhteisöllisyys ja osallisuus, jota alkuun
kutsuttiin yhteisökasvatukseksi.
Lapset ovat saaneet osallistua kodin
pieniin askareisiin.
– Meillä oli myös lasten kokouksia, joissa käsiteltiin lasten toiveita.
Ristiriitatilanteissa pidimme lasten
konfliktikokouksia, ja niissä käsiteltiin
mitä on tapahtunut ja miten edetään,
Mäkinen kertoo.
Vuosituhannen vaihteessa kaikki
ryhmät muuttivat Nelostaloon, jossa
päiväkoti nykyisin toimii. Lapsia on

ryhmissä suurin piirtein saman
verran kuin Keskuslaitoksen aikaan:
alle 3-vuotiaiden Viikarien ryhmässä
on 12 lasta ja 3–5-vuotiaita Vesseleitä
on 21. Eskarilaiset ovat Vahannan ja
Mutalan päiväkodeissa.
– Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat
edelleen tämän päiväkodin kantava
voima. Sekä lapset että aikuiset viihtyvät täällä tosi hyvin. Työyhteisönä
olemme vastavuoroinen ja kehittyvä,
sanoo Tasala.
Tasavuosia on tarkoitus juhlistaa
koronatilanteen niin salliessa. l

Hankkeet tukevat varhaiskasvatuksen perustyötä
l Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on

Kirsi Lahtinen aloitti Ylöjärven varhaiskasvatuksen johtajana heinäkuussa. Hän toimi tätä ennen varhaiskasvatuksen läntisen
alueen palvelupäällikkönä Tampereella ja
Asuntilan päiväkodin johtajana vuosina
2008–2011.

Kirjastoautotoiminta alkoi
Suomessa 1960-luvun
puolivälissä, jolloin otettiin
kokeilukäyttöön muutamia tarkoitukseen rakennettuja autoja.
– Ensimmäisen kirjastoauton hankintalupa laitettiin Ylöjärvellä vireille
vuonna 1969. Auto saatiin liikenteeseen keväällä 1971. Samalla sivukirjastot suljettiin, kertoo erikoiskirjastonhoitaja ja kirjastoautonkuljettaja
Mikko Salonen.
– Kirjastoauton ensimmäisen toimintavuoden lainausmäärä oli 33 000
lainaa. Se oli komea luku kunnassa,
jossa oli silloin pikkuista vajaat 10 000
asukasta. Sivukirjastoihin verrattuna
lainausmäärä oli kolminkertainen.
Ylöjärven ensimmäinen kirjastoauto oli rakennettu kuorma-auton
alustalle. Se palveli vuoteen 1983 asti.
Seuraava auto sai nimekseen Räikän
Fröökynä ja se oli ajossa 13 vuotta.
– Auton hankintaa perusteltiin sillä,
että kovan käytön vuoksi tarvitaan
isompi auto ja pitää saada auto, joka
ei ole niin kylmä ja vetoinen.
Vuosittainen lainamäärä nousi
70 000:ään, ja kirjastoautoa ajettiin
kahdessa työvuorossa 4–5 päivänä
viikossa.

ollut käynnissä useita hankkeita, jotka
tukevat vastaisuudessakin varhaiskasvatuksen henkilöstön päivittäistä
perustyötä ja mahdollistavat lasten
tasavertaisuuden eri yksiköissä.
– Hankkeet tukevat hyvin valtakunnallista ja kunnallistakin varhaiskasvatussuunnitelmaa, sanoo varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Lahtinen.
– Korona haastaa varhaiskasvatusta. Työntekijöille tämä on varmasti
raskaampi aika tehdä töitä. On monenlaista epävarmuutta. Siksi pyrimme nostamaan peruspedagogiikkaa
yksiköissä ja rauhaa tehdä töitä.
Korona-ajan haasteissa varhaiskas-

vatuksen tukena oli kaksi hanketyöntekijää, jotka jalkautuivat päiväkoteihin ja ryhmiin.
– Tällä on pyritty tuomaan myönteistä huomiota ja läsnäoloa ensisijaisesti lapsille, mutta myös keskusteltu
ryhmän työntekijöiden kanssa ja
mietitty yhdessä pedagogisia ratkaisuja arkeen.
Hanketyöntekijöiden läsnäolon on
koettu vaikuttaneen myönteisesti
henkilöstön ja lasten hyvinvointiin
sekä ryhmähenkeen.
Lukuhankkeen tavoitteena on ollut
viedä perheisiin ja varhaiskasvatusyksiköihin lukemista edistävää elämäntapaa, ja sitä on toteutettu kirjasto-,

kulttuuri-, opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen moniammatillisena
yhteistyönä.
– Hankkeen avulla on onnistuttu
lisäämään myönteistä lukemisen
kulttuuria yksiköissä.
Ylöjärven varhaiskasvatuksen
henkilöstölle on laadittu Kestävän elämäntavan digitaalinen käsikirja, johon
kootaan hyödyllistä tietoa henkilöstölle vahvistamaan lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimintatapaa.
Siinä huomioidaan myös sosiaalisesti
kestävä elämäntapa, jossa korostuvat
tunne- ja vuorovaikutustaidot.

– Silloin tehtiin muutos, joka on
nykyisen kirjastoautotyön ydin eli
koulut ja vähän myöhemmin päiväkodit tulivat mukaan.
Kolmas auto oli linja-autoalustainen moderni kirjastoauto ja käytössä
1996–2013. Vuosittainen lainamäärä ylitti parhaimmillaan 100 000.
Nykyinen kirjastoauto, Reppu, otettiin
käyttöön 2013 ja sillä on kaksi päätoimista kuljettajaa. Repun kokoelmaan
kuuluu noin 4 500 teosta ja sen lainaennätys on 112 000 lainaa vuodessa
ajalta juuri ennen koronaa.
Vaikka kirjastoautot ovat kehittyneet teknisesti vuosien saatossa,
työympäristönä auto on edelleen
haastava: siellä on ahdasta, ja kesällä
siellä on kuuma ja talvella kylmä, kun
ovea pidetään auki.
Kirjastoauton kuljettamiseen
tarvitaan sekä kirjastovirkailijan että
kuljetusalan ammattipätevyys.
– Kirjastoauton kuljettaja on ensisijaisesti asiakaspalvelija. Pitää olla
itsenäinen, luova ja vastuullinen.

Suosittu
palvelu
Ylöjärven kirjastoauton käyttöluku on
Suomen suurimpia. Tämä on pitkälti

Kuva: Kirjaston arkisto

Keskuslaitokselle tuli nuoria
työntekijöitä, jotka perustivat
perheitä ja alettiin tarvita päiväkotihoitoa. 30 laitoksen työntekijää
perusti Ylisen päiväkotiyhdistyksen
vuonna 1969. Kuntainliitto suhtautui
hankkeeseen myönteisesti, mutta
Ylöjärven kunta ei silloin lähtenyt
mukaan, kertoo Kaiharin päiväkodin
johtaja Maarit Tasala.
Varoja päiväkodin aloittamiseen
ja ylläpitoon kerättiin hyväntekeväisyydellä ja talkoilla. Päiväkoti avattiin
keväällä 1970 Keskuslaitokselta
vuokrattuihin kahteen huoneistoon,
joista toinen otettiin käyttöön myöhemmin syksyllä. Aluksi lapset toivat
mukanaan vuodevaatteet ja eväät, ja
päiväkoti tarjosi Keskuslaitoksella valmistetun lämpimän ruoan. Elokuussa
1973 päiväkoti muuttui kunnalliseksi.
Päivi Mäkinen aloitti työskentelyn
Kaiharin päiväkodissa tammikuussa
1990.
– Päiväkoti oli Viitostalossa. Siellä oli
Vesselit, isojen ryhmä, ja Piiperot, alle
3-vuotiaiden ryhmä. Koko Ylisen alue
oli elämää täynnä: kaikki osastot ja
kerrostaloasunnot olivat täynnä.
Päiväkotiryhmät kävivät Keskus-

Nykyinen kirjastoauto Reppu on ollut liikenteessä vuodesta 2013 alkaen.
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Mikko Salonen on toiminut kirjastoautonkuljettajana 15 vuotta. Parasta työssä ovat
loistavat asiakkaat, vaihtuvat maisemat, pienimuotoinen vapaus ja pienet haasteet
esimerkiksi talvisissa olosuhteissa.

kaupungin väestörakenteen ansiota,
sillä lapset ja nuoret ovat kirjastoauton suurin käyttäjäkunta.
– Meillä on asiakkaina 12 koulujen
toimipistettä ja 24 päiväkotia.
Kirjastoauto on kouluille ja päiväkodeille tärkeä tuki lukuinnon istuttamisessa lapsiin. Pienille asiakkaille
kirjastoauto on jännittävä ja erilainen
elämys:
– Auto, joka näyttää bussilta, mutta
se on kuitenkin kirjasto.

Kuva: Kirjaston arkisto

Teksti ja kuvat: Sanna Hillberg

Muutoksia
vuosien varrella
Kirjastoauton käyttö on muuttunut
vuosien saatossa.
– Kun aloitin työssäni 15 vuotta
sitten, iltapysäkkimme olivat huomattavasti vilkkaampia kuin nyt, mutta
kokonaislainoja on nyt enemmän.
Lainamäärä on noin 15–20 prosenttia koko kirjaston lainoista.
– Aiemmin aineistonhallinta perustui muistiin. Kiinteissä kirjastoissa oli
kortistot, mutta autossa piti muistaa, ovatko kirjat hyllyssä vai ei. Nyt
katsotaan koneelta, Salonen sanoo ja
lisää, että on melko helppo muistaa
löytyykö tietty kirja hyllystä.
Aiemmin kirjastoauton reitti kulki
maaseudulla ja haja-asutusalueilla,
mutta asteittain kirjastopalvelut
siirtyivät muiden palveluiden mukana
lähemmäs keskustaa.
– Pysäkkikarttaa suunnitellaan sen

Kirjastoauto Räikän Fröökynä palveli ylöjärveläisiä vuosina 1983–1996. Vuosittainen lainamäärä ylitti 70 000 lainaa.

mukaan miten kaupunki kasvaa. Kun
polkaistaan uusi asuinalue, vilkasta
aikaa on 6–7 vuotta, minkä jälkeen
tasaantuu.
Asiakassuhteet ovat tavallisesti
pitkiä.
– Hauska ilmiö, johon olen törmännyt, on asiakkaat, jotka muistan
kouluasiakkaina, ja nyt he tulevat
omien lastensa kanssa kirjastoautoon
ja kertovat, että ’tuo setä oli täällä
silloin, kun olin koulussa’. l
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021
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Kuva: Emilja Särkkä

Tervetuloa uimahallin salille!
Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Emilja
Särkän mielestä sertifikaatti kertoo siitä,
että kaupungin johto ja päättäjät suhtautuvat myönteisesti nuoriin.

Kuva: Carita Rantanen

Nuorisovaltuusto
vaikuttaa
Ylöjärven nuorisovaltuuston jäsenet tietävät olevansa tärkeässä luottamustoimessa.

Ylöjärven kaupungin
saama Nuorisovaltuustomyönteinen
kunta -sertifikaatti
tarkoittaa, että nuoria vaikuttajia kuunnellaan päätöksen
teossa.
Teksti: Susanna Viljanen

Nuorten voi olla vaikea saada
ääntään kuuluviin kunnallisessa päätöksenteossa,
mutta Ylöjärvellä ainakin nuorisovaltuuston jäseniä kuunnellaan. Suomen
Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n

tänä vuonna myöntämä sertifikaatti
todistaa, että päättävissä elimissä on
mukana myös nuoria.
– Minusta Ylöjärvi on aidosti nuvamyönteinen kunta. Meiltä nuorisovaltuutetuilta pyydetään usein
kannanottoja ja niitä kunnioitetaan.
Hallintosääntöön on kirjattu nuorisovaltuuston suora aloiteoikeus.
Vaikutamme lausunnoilla, aloitteilla
sekä käyttämällä läsnäolo- ja puheoikeuttamme lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa,
nuorisovaltuuston puheenjohtaja
Emilja Särkkä kertoo.
– Kokouksissa meitä rohkaistaan
puhumaan ja saamme puheenvuoroista kiitosta. En ole koskaan
kokenut siellä vähättelyä, vaan minut
otetaan aivan yhtä tosissaan kuin

muutkin luottamushenkilöt.

Tiedonkulku
haasteena
Nuoriso-ohjaaja Tiina Siren kertoo,
että sertifikaatin saamisen kriteerit
ovat enemmän rakenteellisia kuin
tulosta mittaavia. Nuorisovaltuuston
on oltava kaupunginhallituksen asettama, sillä on oltava toimintasääntö,
nuva on perehdytetty tehtäväänsä ja
heillä on edustaja kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa sekä lautakunnissa.
– Sertifikaatin lähtökohta on, että
13–18-vuotiaat nuoret saavat äänensä kuuluviin päättäjille asti, kun heillä
on edustaja kaupunginhallituksessa,
valtuustossa ja useimmissa lautakunnissa, Tiina Siren sanoo.

Leipää ja leivonnaisia, hedelmiä,
smoothieita, vohveleita, kahvia ja
mehua. Hyvää musiikkia, pleikkaria,
lautapelejä, biljardia ja pingistä
kavereiden kanssa. Näitä kaikkia
tarjosivat nuorisokeskus Olkan
kesäiset brunssit, jotka saivatkin kesälomaa viettävät nuoret liikkeelle.
– Brunssitoiminta oli oikein
onnistunutta ja se otettiin hienosti
vastaan. Useampi nuori kävi brunsseilla lähes joka kerta. Brunssikerroilla nautiskeltiin hyvästä ruoasta,
seurusteltiin ja juteltiin, kouluyhteisöohjaaja Jenni Niemi kertoo.

12

Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

Tiistaisin ja torstaisin järjestetyillä maksuttomilla brunsseilla kävi
kesä-heinäkuussa yhteensä 104
nuorta, keskimäärin 9 nuorta per
kerta. Brunssilla oli aina paikalla
vähintään kaksi ohjaajaa nuorisopalveluilta tai perhetyöstä. Kesän
aikana oli yhteensä 12 brunssia.
Brunssitoiminta oli suunnattu
yläkoulu- ja toisen asteen opiskelijoiden ikäisille nuorille.
Herkkuja brunsseille lahjoittivat
paikalliset yritykset Aallon Leipomo, Elovainion Leipomo ja Pirjon
Pakari.

Kuva: Jenni Niemi

Olkan brunssit houkuttelivat

Nuoret kokoontuivat kesällä Olkassa
brunssiherkkujen äärelle.

– Tämä varmasti pitääkin paikkansa 15 nuorisovaltuutetun kohdalla.
Nuoret eivät kuitenkaan ole mikään
yhtenäinen ryhmä, ja haastetta riittää
siinä, että nämä aktiiviset ja asioista
kiinnostuneet nuoret pystyvät edustamaan kaikkia kunnan nuoria.
Siren kertoo, että kaikista kouluista
ei ole omaa edustajaa nuorisovaltuustossa. Niissäkin kouluissa, joista
joku on nuvassa, kaikki eivät tiedä
asiasta tai tunne valtuutettua. Ideoita
ja vinkkejä eteenpäin vietäväksi tulee
vähän.
– Toivoisimme enemmän yhteydenottoja nuorilta. Yksi tärkeimmistä
tehtävistämme onkin lisätä tietoisuutta nuorisovaltuustosta. Kouluvierailut
ja tapahtumien järjestäminen ovat
nyt valitettavasti olleet koronan takia
tauolla, Emilja Särkkä harmittelee.
Korona-aikaankin nuoria tavoitetaan sosiaalisessa mediassa, jossa
päästään keskustelemaan suoraan
nuorten kanssa. Nuva on myös tehnyt
kyselyitä Wilman kautta esimerkiksi
koulujen aloitusajasta ja koulukiusaamisesta.

Vauhtia aloitteiden
etenemiseen
Toinen asia, johon Emilja Särkkä toivoisi parannusta, on aloitteiden hidas
eteneminen päätöksenteossa.
– Aloitteiden käsittely on niin
hidasta, että välillä ne niin sanotusti
katoavat matkalla.
Vaikka haasteita riittää, nuorisovaltuuston puheenjohtaja on yleisesti
ottaen tyytyväinen siihen, miten
kaupunki nuoriaan kohtelee.
– Sertifikaatti tarkoittaa, että
kaupungissamme tunnistetaan ja
tunnustetaan nuorten osallisuuden
tärkeys päätöksenteossa. Nuorten
osallisuus tukee hyvinvointia. Tuleva
skeittiparkki on iso investointi nuoriin,
ja olemme siitä iloisia, Emilja Särkkä
sanoo.
– Eräät koulut ja nuorisotilat tarvitsisivat myös totaalista uudistusta.
Näistä asioista on jo ollut puhetta
päätöksentekoelimissä. l

Laitepainotteinen kuntosali sijaitsee Urheilutalon
yläkerrassa uimahallin pukutilojen kanssa samalla
käytävällä. Varustukseen kuuluu mm. crosstrainer,
kuntopyörä, hiihtolaite, yhdistelmätalja, nyrkkeilysäkki ja monipuolisesti painopakkalaitteita sekä
käsipainot ja kahvakuulat.
Kuntosali on avoinna uimahallin aukioloaikojen
mukaisesti (lukuunottamatta maanantain kahta
ensimmäistä ohjausvuoroa). Päiväaikaan on runsaasti ohjausryhmiä, mutta yleisövuorojen aikana
sali on vapaasti käytettävissä.
Yksinharjoittelun alaikäraja on 15 vuotta.
12-14-vuotiaat voivat harjoitella valvotusti huoltajan tai valmentajan seurassa. 13-vuotias voi harjoitella yksin, jos hän on käynyt kaupungin nuorten
kuntosaliryhmässä tai huoltaja on anonut luvan
omatoimiseen harjoitteluun liikuntapalveluilta.

Vuorojen kuvaukset
Yleisövuoro: Avoin kaikille. Sisään pääsee
uimahallimaksulla. Samalla maksulla voi
käydä sekä salilla että uimassa.
Avoin ohjattu kuntosali: Toteutetaan
kiertoharjoitteluna. Ilmoittautuminen
ja maksu ennen ryhmän alkua kassalle.
Suljettu yleisövuorolaisilta. Kertamaksu: eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät
2,5 €, työikäiset 4 €. Hintaan ei sisälly
uimahallikäyntiä.
Ohjattu kuntosali (kaupungin liikuntapalvelut tai työväenopisto): Sali on vain
ohjausryhmän käytössä. Ilmoittautuminen
ryhmiin tapahtuu toimintakausittain.

Uimahallin kuntosalin vuorot 2021-2022
(30.8.–12.12. ja 10.1.–24.4.)
MAANANTAI
9.30-10.30
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT
(Uimahalli kiinni)

TIISTAI

KESKIVIIKKO

TORSTAI

• Aikataulusta poikkeavista
varauksista ilmoitetaan
kuntosalin ovessa.
• Ohjauskauden ulkopuolella ja koulujen lomaviikolla (42/2021 ja 9/2022)
kuntosali on yleisövuorokäytössä.
• Muistathan, että kaupungilla on kuntosalit myös
Kurussa ja Viljakkalassa.
• Lisätietoja:
www.ylojarvi.fi/liikunta
ja liikunnanohjaajat
p. 050 541 7567.
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PERJANTAI

LAUANTAI

www.ylojarvi.fi/liikunta

SUNNUNTAI

8.00-9.00
YLEISÖVUORO

6.00-10.00
YLEISÖVUORO

6.00-9.00
YLEISÖVUORO

6.00-10.00
YLEISÖVUORO

9.00-10.00
Ohjattu kuntosali
TYÖVÄENOPISTO

10.00-15.45
YLEISÖVUORO

11.30-14.00
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT
(Uimahalli kiinni)

9.00-12.15
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

10.00-12.00
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

9.00-10.00
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

10.00-13.00
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

10.00-16.30
YLEISÖVUORO

15.45-16.45
Ohjattu kuntosali
TYÖVÄENOPISTO

14.00-15.00
YLEISÖVUORO

12.15–15.15
YLEISÖVUORO

12.00–16.30
YLEISÖVUORO

10.00-13.00
YLEISÖVUORO

13.00-20.30
YLEISÖVUORO

15.00-16.00
Avoin ohj. kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

15.15-16.15
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

16.30-17.30
Avoin ohj. kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

13.00-14.00
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT

16.00–20.30
YLEISÖVUORO

16.15–20.30
YLEISÖVUORO

17.30–20.30
YLEISÖVUORO

14.00-15.00
Avoin ohj. kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT
15.00-16.15
Ohjattu kuntosali
LIIKUNTAPALVELUT
16.15-20.30
YLEISÖVUORO

Uimahalli
avoinna:
ma 14-21
ti 8-21
ke-to 6-21
pe 6-20
la-su 10-17
Lipunmyynti ja
uimahallin sisäänpääsy suljetaan
1 tunti ennen
sulkemisaikaa.
Uimahallin kuntosali, Koulutie 6, 33470 Ylöjärvi (Urheilutalon 2. krs)
Keskiviikko 15. syyskuuta 2021
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Tapahtumia Ylöjärvellä
Syyskuu
• 18.9. asti Elisa Riekon taidenäyttely,
kirjasto Leijan näyttelytila
• 30.9. asti Tampereen seudun työväenopiston Iloiset maalarit -ryhmän taidenäyttely, Vanha Räikkä
• 30.9. asti Maataidenäyttely Satumetsä, kirjasto
Leijan sekä Kurun ja Viljakkalan kirjastojen pihat
• 26.9. klo 15 Kirsi-Kaisa Sinisalon monologiesitys
Kaikki antamasi aamut, Vanha Räikkä
• 20.9.-9.10. Aarre Lehtisen lelu- ja puutyönäyttely,
kirjasto Leijan näyttelytila

Lokakuu
• 4.-29.10. Laura Pajusen taidenäyttely,
Vanha Räikkä
• 4.10. klo 18 Tanssiteatteri MD: Santeri Sammakon
seikkailut, Viljakkalan seurantalo
• 5.10. klo 17.30 Kirjailijavieras Anneli Kanto,
Viljakkalan kirjasto

www.ylojarvi.fi/tapahtumat

• 10.10. klo 13 Sunnuntaivieras: kirjailija Anni Kytömäki – Soppeenharjulta mielikuvitusmaailmaan,
kirjasto Leija
• 10.10. klo 15 Kaupunkijazz-konsertti:
Tuomo Prättälä Trio, kaupungintalon Ylöjärvi-sali
• 11.-31.10. Backlight Tampere -valokuvafestivaalin
kiertävä näyttely, kirjasto Leijan näyttelytila
• 18.10. klo 17.30 Kirjailijavieras Anneli Kanto,
Kurun kirjasto
• 19.10. klo 18 Kirjailijavieras Anneli Kanto,
kirjasto Leija
• 27.10. klo 18 Keikalla Kielo Kärkkäinen,
Vanha Räikkä

Marraskuu
• 1.-19.11. Harri Rantasen taidenäyttely,
kirjasto Leijan näyttelytila
• 1.-31.11. Leena Formulahden taidenäyttely: Huusin! Ja digitaide vastasi huutooni, Vanha Räikkä

konsertti:
Kaupunkijazzä Trio
Tuomo Prättäl

isalo:
Kirsi-Kaisa Sini aamut
Kaikki antamas

Kirjailijavieraiden
kiinnostava syksy
l Kirjasto Leijaan on kutsuttu kolmena sunnuntaina kiinnostava vieras keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Kirjastossa kun ollaan, kaikkien
vieraiden työ liittyy kirjallisuuteen.
Sunnuntaivieraiksi saapuvat Anni Kytömäki
10.10. ja Anne Meretmaa 21.11., Panu Rajalan
sunnuntai oli jo 12.9. Juontajana ja keskusteluiden
vetäjänä toimii kirjailija ja sanataideopettaja Harri
István Mäki. Tapahtumat ovat Ylöjärven kirjasto- ja
kulttuuripalveluiden sekä Tampereen seudun työ
väenopiston yhdessä järjestämiä.
Sunnuntaivieraiden lisäksi loppuvuodesta järjestetään myös perinteisempiä kirjailijavierailuja.
Tamperelainen kirjailija-käsikirjoittaja Anneli Kanto
käy kertomassa työstään ja teoksistaan lokakuussa
kaikissa kolmessa Ylöjärven kirjastossa.
Tietokirjailija Ari Järvelä saapuu marraskuussa
vieraaksi sekä Kurun kirjastoon että kirjasto Leijaan.
Hänen uusin teoksensa on ”Idman – Valoa vaiettuun häpeään – Nils ja Anna Idmanin yhteinen
matka 1885–1944”. Kirja kertoo yhdestä Tampereen
alueen mahtisuvusta, skandaalimaisesta rikoksesta
ja suuresta rakkaudesta.
Teatterista puolestaan saadaan nauttia, kun näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo saapuu Vanhaan Räikkään
26.9. esittämään monologinsa ”Kaikki antamasi
aamut”.
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• 10.11. klo 18 Tanssiteatteri MD: Santeri Sammakon seikkailut, Kurun kirjaston Kuru-sali
• 21.11. klo 13 Sunnuntaivieras: kirjailija Anne Meretmaa, kirjasto Leija
• 25.11. klo 17 ja klo 18.15 Tanssiteatteri MD:
Santeri Sammakon seikkailut,
kirjasto Leijan monitoimisali
• 29.11. klo 17.30 Kirjailijavieras Ari Järvelä,
Kurun kirjasto
• 30.11. klo 18 Kirjailijavieras Ari Järvelä,
kirjasto Leija

Joulukuu
• 4.-23.12. Saara Paulasalon maalauksia,
Avenuen sininen seinä, kirjasto Leija
• 5.12. klo 15 Kaupunkijazz-konsertti:
Johanna & Mikko Iivanainen Duo,
kaupungintalon Ylöjärvi-sali
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Pirkanmaan musiikkiopisto aloitti syyskauden lähiopetuksessa. Opiskelijoita kuvattuna
tammikuussa 2020.

Opistot aloittivat
lähiopetuksessa
l Tampereen seudun työväenopiston teemana on tänä vuonna luonto,
mikä näkyy opetustarjonnassa monin
tavoin: esimerkiksi vanhalle tekstiilille
tai kirjalle voi antaa uuden elämän
tai osallistua ulkona järjestettäville
kursseille.
Syyskauden lähiopetus toteutetaan
pienryhmissä koronaturvallisesti.
Verkkokursseja on ennätysmäärä –
153 kappaletta: eniten kielikursseja ja
myös uutuuksia kuten Kuppi kuumaa
ja kirjakeskusteluja. Verkkokursseja
järjestetään reaaliaikaisesti sekä
etäharjoitusten tai videoiden avulla,
jolloin voi opiskella viikoittain itselleen
parhaiten sopivaan aikaan.
Liikunta- ja ruokakurssit ja vanhat
käsityötekniikat innostavat ylöjärveläisiä, samoin perhe- ja lyhytkurssit.
Kielikurssien uutuus on korean alkeis-

Jazzia kaupunkiin
Elokuulta perutun Kaupunkijazzin esiintyjät saapuvat konsertoimaan kaupungintalon
Ylöjärvi-saliin kahtena sunnuntaina klo 15.
Loistavana jazzpianistina ja sielukkaana
laulajana tunnettu Tuomo Prättälä esiintyy
trionsa kanssa 10.10. Trio esittää kappaleita
"suuresta amerikkalaisesta laulukirjasta" ja
sen ulkopuolelta. Rumpali Jaska Lukkarisen
ja basisti Ville Herralan kanssa muodostettu
kokoonpano seikkailee perinteikkään svengin ja vapaasti virtaavan modernin jazzin
raja-alueilla.
Toisessa Kaupunkijazz-konsertissa 5.12.
esiintyvät laulaja Johanna Iivanainen ja
kitaristi Mikko Iivanainen. Johanna Iivanaisen raikkaan luonnollinen esiintyminen ja
sävykäs tulkinta ovat tuttuja myös SuomiLOVE-televisiosarjasta. Hänen ensimmäinen
englanninkielinen albuminsa julkaistiin
syyskuussa.
Jazzin, folkin ja uuden ajan laulelman
tunnelmiin pääsee myös Vanhassa Räikässä,
kun laulaja-lauluntekijä Kielo Kärkkäinen
saapuu keikalle 27.10. Konsertti on osa
hänen levynjulkaisukiertuettaan. Syvästä ja
koskettavasta äänestään tunnettu Kärkkäinen esiintyy yhdessä kitaristi Matti Salon ja
tenorisaksofonisti Sami Sippolan kanssa.

Valpron väki rakensi ryhmäkoti Pehtooriin uuden upean pihan isoine terasseineen ja järjesti kaupan päälle iloiset avajaisjuhlat.

l

Tarkista
tiedot netistä
Moniin tapahtumiin on rajatun yleisömäärän
takia ennakkoilmoittautuminen tai niihin myydään lippuja. Mahdolliset kokoontumisrajoitukset tai esimerkiksi sairaustapaukset voivat
aiheuttaa muutoksia tapahtumien järjestämiseen. Kurkkaa siis aina viimeisimmät tiedot
kaupungin nettisivujen tapahtumakalenterista
www.ylojarvi.fi/tapahtumat

Opistot
Tampereen seudun
työväenopisto:
www.tampere.fi/
tyovaenopisto
Pirkanmaan musiikkiopisto:
pmo.fi
Vapaita paikkoja voi
tiedustella opistoilta
tai katsoa verkosta.

kurssi. Matalan kynnyksen digiloikan
voi tehdä Kansalaisen digitaidot tai
Arjen tietoturva -kursseilla.
Kurun lähiopetuksen suosikkeja
ovat liikunta ja korukurssit. Ennen
joulua voi osallistua savityö- ja paperiaskartelukursseille. Viljakkalassa
suosittuja ovat kuntotanssi ja kädentaidot. Soittamisen maailmaan vie
Tanssimusiikin taikaa Viljakkalassa.
l Pirkanmaan musiikkiopiston
opetus alkoi elokuussa normaalisti
yksilöopetuksen, orkestereiden ja
bändien osalta. Koronaturvallisuus
huomioidaan lähiopetuksessa ja
tarvittaessa sovelletaan etäopetusta. Opetusta järjestetään Ylöjärven
Yhtenäiskoulun lisäksi Siivikkalassa ja
Kauraslammen koulun eri toimipisteissä.
Yksilöopetuksessa on yli 250 oppilasta. Viime keväänä etenkin koulujen
kautta toimitetut soitinesittelyvideot
toivat lisää hakijoita. Mahdollisia vapaita muskaripaikkoja voi tiedustella
Vihriälän, Metsäkylän Kangasniemen
päiväkodin ja Siivikkalan Koulukallion
päiväkodin ryhmiin. Myös aikuisille
voidaan perustaa ryhmiä, mikäli
kysyntää on.
Konsertit järjestetään livenä, mutta
opistolla on valmius järjestää myös
striimauksia tai taltiointeja. Syksyn
huippuhetki oppilaille on esiintyminen valtakunnallisilla musiikkikasvatuspäivillä Tampere-talossa.
Seuraava haku opintoihin on maaliskuussa 2022. Myös jatkuva haku on
käytössä.

Valpro laittoi
Pehtoorin
pihan uusiksi
Ikäihmisten ryhmäkoti Pehtoorissa
nautitaan uudesta, hienosta oleskelupihasta.
Teksti: Susanna Viljanen Kuva: Valpro / Risto Peltola

Aurinko paistoi, haitari
soi ja laulu raikasi, kun
ikäihmisten ryhmäkoti
Pehtoorin takapihalla vietettiin terassin ja pihan avajaisia.
Piha-alueen uusiksi urakoinut
työvalmennuskeskus Valpron
porukka grillasi makkaraa ja
paistoi muurinpohjalettuja,
Pehtoorin asukkaat nauttivat
tarjoilusta ja uudesta, kauniista
ulkoilutilastaan.
– Tämä ylitti kaikki toiveemme,
osastonhoitaja Liisa Niemi kiittää pihan muodonmuutosta.
Valpron työvalmennettavat tekivät pihalle uuden, ison terassin
invaluiskoineen, vaihtoivat mullat ja laittoivat nurmikon uusiksi,
tekivät kivetystä ja uutta aitaa.
Pisteeksi i:n päälle he asensivat
kauniin suihkulähteen.
– Uusi, helppokulkuinen
piha-alue helpottaa päivittäistä
ulkoilua. Täällä on mukava juoda
kahvit tai vaikka syödä lounaskin
kauniina päivänä. Isolle terassille sopii useampi pöytäryhmiä,
joten pihalla mahtuu istumaan
myös omaisten kanssa, Niemi
kuvaa pihan käyttöä.

Ensimmäinen oikea
työmaa
Projektia ohjannut johtava tekninen työvalmentaja Sami-Petteri Virtanen sanoo, että koko
pihan uusiminen oli toki iso työ,

mutta tekijöiden motivaatio oli
kohdallaan.
– Työvalmennuksessa on nyt
paljon nuoria, keväällä valmistuneita ammattilaisia, jotka ovat
koronan takia jääneet ilman
työharjoittelupaikkoja. Monelle
palkkatuettu työ Valprossa on ollut ensimmäinen oikea työmaa,
Virtanen kertoo.
Pehtoorin pihan uusimisessa
oli mukana kymmenkunta eri
alojen ammattilaista.
Aiemmin Valpron valmennettavat ovat näyttäneet kyntensä
esimerkiksi seurakuntakeskuksen sisäremontissa, jonka Valpro
toteutti alusta loppuun.
– Toivottavasti kaupungin eri
osastot ja yhdistykset aktivoituvat käyttämään Valpron työvoimaa enemmänkin. Talven aikana
meillä mahdollisesti suoritetaan
esimerkiksi vesieristys- ja laatoittajan tutkintoja, joten seuraavaksi kaipaisimme laatoitustyömaita, Virtanen vinkkaa.
Osastonhoitaja Liisa Niemi kannustaa kaikkia siihen
oikeutettuja tahoja käyttämään
Valpron palveluita.
– Suunnitteluvaiheessa
kuunneltiin kaikki pienimmätkin toiveemme. Työn aikana
asukkaat otettiin hienosti huomioon, ja vuorovaikutus oli aina
luontevaa. Lopputulos oli upea
– suosittelen lämpimästi! l
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Koronarokotukset
jatkuvat
Epäiletkö koronavirusta? Sähköisessä Omaolo.fi-palvelussa voit tehdä koronavirustaudin oirearvion. Voit tehdä arvion myös alle 15-vuotiaan lapsen puolesta, jos olet hänen huoltajansa. Oirearvio on tarkoitettu koronavirustartunnan
todennäköisyyden arviointiin.

Koronavirus? Toimi näin:
Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköisesti johonkin seuraavista terveyspalveluista, josta sinut ohjataan tarvittaessa koronatestiin:
• Omaolo.fi-palvelu. Tee oirearvio ja toimi ohjeiden mukaan.
Odota ammattilaisen yhteydenottoa oirearvion lähettämisen
jälkeen.
• Ylöjärven terveyskeskuksen koronaneuvontanumero
050 437 1300 ma-pe klo 8-20 ja la-su 10-18
• Ylöjärven terveyskeskuksen puhelinajanvaraus
(soitto omahoitajalle).
• Oma työterveyshuolto
• Taysin koronaneuvontanumero 03 311 65333 (24 h)
• Jos sinulle ilmaantuu vakavia oireita, soita heti terveyskeskukseen tai päivystykseen (ensiapu ja kiireellinen hoito Ylöjärvellä
03 565 28000). Hätätilanteessa soita numeroon 112.

Testikriteereissä muutoksia
Täysin rokotettujen (kaksi rokoteannosta ja viimeisestä annoksesta yli viikko) henkilöiden ei tarvitse hakeutua koronanäytteenottoon, mikäli heillä on lieviä hengitystieinfektion oireita. Tämä
suositus ei koske henkilöitä, joiden tiedetään altistuneen koronavirustartunnalle eikä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä –
heitä testataan edelleen matalalla kynnyksellä. Hengitystieinfektion oireiden yhteydessä ei kuitenkaan tule mennä töihin ja on
hyvä välttää kontakteja muihin, kunnes oireet ovat lievittyneet.
(Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 26.8.2021)

l Kaikki ikäryhmät saavat korona-

rokotuksen nyt helposti Ylöjärvellä
- joko ajanvarauksella tai walk in
-rokotuksissa ilman ajanvarausta.
Rokotuksia annetaan Kauppakeskus Elon rokotuspisteessä sekä
jonkin verran terveysasemilla. 12
vuotta täyttäneitä lapsia ja nuoria
rokotetaan myös kouluissa.
Koronarokotteen vaikuttavuus
on sitä suurempi, mitä useampi sen
ottaa. Terveyden ja hyvinvoinnin

laitos THL muistuttaa, että kaksi koronarokoteannosta suojaa erittäin
hyvin koronavirukselta.
Ylöjärvellä ensimmäisen koronarokotteen kattavuus on noin 70 %
ja toisen rokotteen noin 48 %
(thl.fi 12.9.2021). Tällä hetkellä
kannustamme erityisesti 20-34vuotiaita ottamaan rokotteen.
Rokotuksella jokainen suojaa
paitsi itseään myös lähipiiriään.
Koronarokotus on maksuton.

Koronarokotusten ajanvaraus Ylöjärvellä
ylojarvi.fi/sahkoiset-terveyspalvelut
03 735 6702 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18
Suosittelemme sähköistä ajanvarausta. Sähköisesti voi
varata ajan ensimmäiseen rokotukseen. 12-15-vuotiaiden
ajanvaraus on mahdollista vain puhelimitse. Tehosterokotteen aikaistaminen on toistaiseksi ollut mahdollista
ainoastaan walk in -rokotuksissa, mutta se tulee mahdolliseksi myös puhelinajanvarauksella.
Seuraa tilannetta ja ohjeita:
www.ylojarvi.fi/koronarokotukset

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut erillisen ohjeen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa olevien lasten testaamisesta.
Katso: tays.fi/korona.
Ylöjärvellä näytteeseen ohjataan - mikäli et tarvitse hoitajan tai
lääkärin arviota - terveyskeskuksen koronaneuvontanumeron
kautta. Numerosta saat ohjeet siitä, missä ja milloin näyte otetaan.

MINÄ
OTIN
KORONAROKOTUKSEN

Koronatestin tulos näkyy Omakannassa (kanta.fi/omakanta).
Ylöjärven terveyskeskus ilmoittaa positiivisesta koronatuloksesta
aina myös puhelimitse.

MUISTA NÄMÄ
• Ylöjärven terveyskeskuksen koronaneuvonta
050 437 1300 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18
• Ylöjärven verkkosivut:
www.ylojarvi.fi/koronavirus

Ylöjärven kaupunki
Kaupungintalo, Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
Avoinna ma-pe klo 9-15

#KORONAROKOTUS
www.ylojarvi.fi/
koronarokotukset

p. 03 565 30 000 ma-pe klo 8-15
kirjaamo@ylojarvi.fi
www.ylojarvi.fi

#ylöjärvi
#kotiinylöjärvelle

