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HINKU-työtä 
edistämässä!

Pääkirjoitus 19.2.2020

Kaupunginjohtaja
Jarkko Sorvanto

Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti viime 
vuonna, että Ylöjärvi liittyy Hinku- eli Hiilineutraali 
kunta -foorumin jäseneksi. Liittyminen tapahtui 
seudullisessa yhteistyössä siten, että kaikki Tam-
pereen kaupunkiseudun kunnat päättivät liittyä 
Hinku-foorumiin. 

Hinku-kriteereillä tarkoitetaan linjauksia, joilla 
kunta sitoutuu uskottavasti vähentämään oman 
toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
vaikuttamaan alueensa muihin toimijoihin 
niin, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta. 
Kunta sitoutuu ottamaan päästönäkökulman 
huomioon kaikessa merkittävässä 
päätöksenteossaan. Päästövähen-
nystoimet kohdistuvat enimmäk-
seen kaupunkisuunnitteluun, 
energia- ja materiaalitehokkuu-
den parantamiseen, energian 
säästämiseen, uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvaan 
energiatuotantoon sekä käve-
lyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen lisäämiseen.

Hinku-kriteerit täyttävästä 
kunnasta saa käyttää nimitys-
tä Hinku-kunta. Hinku-kunta 
on sitoutunut tavoittelemaan 
koko alueensa kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistä 
80 prosenttia vuoden 2007 
tasosta vuoteen 2030 mennessä. 
Ylöjärven kaupunki on liittynyt myös 
kunta-alan energiatehokkuussopi-
mukseen.

Ylöjärven Hinku-tiekartan val-
mistelu on käynnistetty seudullisen 
suunnitelman pohjalta. Tiekarttaan 
kootaan toimia seudulliseen mal-
liin tukeutuen ja ryhmitellen niitä 
vaikuttavuuden mukaan. Samalla 
tarkastellaan ilmastotavoitteiden 
kytkemistä tiiviimmin koko kaupun-
gin toiminnanohjaukseen. Ylöjärven 
oma tiekartta on tarkoitus tuoda 
poliittiseen päätöksentekoon kevät-
kaudella 2020.

Tänä vuonna Ylöjärvelle 
perustetaan peräti yli 40 
uutta vakanssia. Määrä on 

huomattava.
– Ylöjärven historiassa ei varmaan-

kaan koskaan aiemmin ole luotu näin 
paljon uusia virkoja yhtenä vuotena, 
Ylöjärven kaupungin talousjohtaja 
Juha Liinavuori toteaa.

Uudet vakanssit painottuvat sosiaa-
li- ja terveyspuolelle.

– Sote-uudistusta on odotettu pit-
kään, ja siksi sote-alan työpaikkojen 
lisäys on viime vuodet ollut Ylöjärvellä 
vähäistä. Kun sote-uudistus edelleen 
lykkääntyy, niin ehkä tässä purkautuu 
muutaman vuoden tarve, Liinavuori 
miettii.

Myös perusopetukseen tulee 
runsaasti uusia vakansseja. Tähän 
vaikuttaa oppilasmäärien kasvu. 
Tulevaisuudessa vastaavaa tarvetta 
ei todennäköisesti enää tule, koska 
syntyvyys on vähentynyt selvästi.

Myös perusopetuksen tietotekniik-
kaan on luvassa uutta, kun oppilaat 

Ylöjärven kaupungin tämän vuoden talous-
arvio vastaa erityisesti kaupungin kasvun ja 
palvelukysynnän lisääntymisen aiheuttamiin 
tarpeisiin.
Teksti ja kuva: Ville Mäkinen

Suurimmat  
investoinnit 2020
•  Työläjärven alueen  

kunnallistekniikka  
3,8 milj. € (2020–2021)

•  Siltatien pohjoispuolen 
kunnallistekniikka  
2,7 milj. € (2020–2023)

•  Viljakkalan koulun uusi 
liikuntasali, 2,0 milj. €  
(2019–2020)

•  Heinikon teollisuus- 
alueen kunnallistekniikka 
1,5 milj. € (2020–2021)

•  Siivikkalan koulun poh-
joispuolen kunnallistek-
niikka ja liikenneväylät 
1,3 milj. € (2020-2021)

•  Kaurasmäen päiväkodin 
saneeraus, 1,1 milj. €  
(2019-2020)

saavat käyttöönsä Chromebook-lait-
teita.

Investoinnit näkyvät  
kaupunkilaisille
Ylöjärven kaupungin ottaman lainan 
määrän on arvioitu olevan vuoden 
2020 lopussa asukasta kohden 2 612 
euroa.

– Summa jää alle Pirkanmaan ja 
Suomen keskiarvon. Lainamäärä on 
meillä hallinnassa ja vakiintunut tälle 
tasolle. Toki tulevina vuosina esimer-
kiksi Siltatien koulun rakentaminen 
saattaa kasvattaa lainamäärää, Liina-
vuori kertoo.

Vakituisten asuinrakennusten kiin-
teistöveroa laskettiin tälle vuodelle 
0,45 prosentista 0,43 prosenttiin. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi 1 000 
euron kiinteistöveroa maksavalle 
omakotiasujalle 50 euron pienennys-
tä laskuun.

Uusia isoja talonrakennusinves-
tointeja ei tälle vuodelle ole luvassa, 
mutta esimerkiksi Kaurasmäen 

Isoja satsauksia  
hyvinvointiin

päiväkodin saneeraus jatkuu. Lisäksi 
Viljakkalan koulun uusi liikuntasali 
valmistui tammikuussa.

Yksittäisistä investointikohteista 
kiinnostavia ovat muun muassa skeit-
tipaikan rakentaminen Koulutuskes-
kus Valon viereen ja Räikänpuiston 
kehittäminen edelleen.

Räikänpuiston kehittämiseen on va-
rattu useammalle vuodelle yhteensä 
300 000 euroa. Tänä vuonna alueelle 
rakennetaan tapahtuma-aukio sekä 
ainakin petankkikenttä, beach volley 
-kenttä ja piknikalue.

Myös ylöjärveläisten liikuttamiseen 
satsataan. Tätä tukee uusi liikun-
takoordinaattorin vakanssi. Lisäksi 
käyttöön otetaan Nuorisopassi-puhe-
linsovellus, jossa kaupunki, seurat ja 
muut toimijat voivat tarjota liikuntaan 
ja kulttuuriin liittyviä etuja paikallisille 
nuorille.

Nuorisopassia on tarkoitus pilotoi-
da maalis-huhtikuussa 2020 Ylöjärven 
7.-luokkien oppilaille. Kokeilu koskee 
noin 500:tä oppilasta. l
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Palkkaamme moni-
puolisesti hoito- ja 
sosiaalityön ammat-
tilaisia, mm. lähihoi-
tajia, sairaanhoitajia, 
terveydenhoitajia ja 
sosiaalityöntekijöitä. 
Erityisesti satsaamme 
lapsiin ja nuoriin: 
lastensuojeluun, 
kouluterveydenhuol-
toon ja mielenterve-
ystyöhön. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden 
rekrytointi oli vuosia 
hyvin maltillista, jopa 
niukkaa, kun odo-
timme maakunta- ja 
sote-uudistuksen 
toteutumista. Nyt puramme tuona aikana syntynyttä 
painetta.

1.  Ylöjärven kaupungin sosiaali- ja terveys- 
palveluihin palkataan tänä vuonna 26 uutta  
työntekijää. Mihin tehtäviin he tulevat?

2.  Elokuussa avataan Avekki, uusi terveyden- 
huollon yksikkö nuorille. Mistä on kyse?

3.  Mitä kuuluu sote-uudistukselle  
valtakunnallisesti ja Pirkanmaalla? 

Kysyimme Ylöjärven perusturvalautakunnan puheenjohtajalta 
Kaija Järviseltä (sd.) kolme ajankohtaista kysymystä.

3

1

kysymystä 
päättäjälle

Avekki on intensiivisen hoidon yksikkö 12-19-vuotiaille 
nuorille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Ta-
voitteena on auttaa ylöjärveläisiä nuoria mahdollisimman 
hyvin kotikunnassa ja samalla hillitä erikoissairaanhoidon ja 
päihdehoidon sekä sijaishuollon kuluja. Täysin Avekin kal-
taista yksikköä ei ole missään muualla. Toimintaa ja tuloksia 
seurataan varmasti mielenkiinnolla muissakin kunnissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja rakenteiden uu-
distus on edelleen ajankohtainen asia ja se on osa nykyistä 
hallitusohjelmaa. Uudistuksen valmistelussa on tarkoitus 
ottaa huomioon edellisten vaalikausien työ. Pirkanmaalla 
sote-uudistusta viedään eteenpäin kuntien yhteistyönä. Par-
haillaan on käynnissä valtionavustusten haku alueelliseen 
valmisteluun. Rahoituspäätösten jälkeen tiedämme tarkem-
min, miten etenemme täällä Pirkanmaalla.
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Palvelujen 
ostot 40,3 %

Henkilöstö-
kulut 45,9 %

Ylöjärven kaupungin
menot 2020
190,7 milj. €

Tarvikkeet 5,5 %
Avustukset 4,8 %

Muut 2,7 %
Rahoituskulut 0,7 %

Viljakkalan liikuntahalli Vilske 
sisältää palloilusalin ja kun-
tosalin. Juuri valmistuneisiin 
tiloihin pääsee tutustumaan 
koululaisten hiihtolomaviikol-
la, kun hallissa järjestetään 
koko perheen liikuntatapah-
tuma 25.2. klo 10-12.
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Mediateekissä soi musiikki, 
televisiossa pyörii konso-
lipeli, pöydissä pelataan 

korttia ja koronaa, pingispelissä 
vaihtuvat pelaajat ja näyttämö on 
täynnä nuoria, jotka ruksivat rasteja 
bingoruudukoihin. Ihan tavallinen 
aamupäivä Ylöjärven Yhtenäiskou-
lulla.

– Keskiviikkoisin, torstaisin ja 
perjantaisin aamupäivän välitunnil-
la on aina toimintaa Mediateekissä. 
Semmoista rentoa, mielekästä teke-
mistä kaikille halukkaille ja mahdol-

Kouluterveyskyselystä 
poimittua
•  Koko maassa kuusi pro-

senttia oppilaista sanoo 
olevansa välitunnilla 
yksinäinen, koko Ylöjär-
vellä prosentti on 5,2 ja 
Ylöjärven Yhtenäiskou-
lussa vain 1,9.

•  Koko maassa keski-
määrin 12,5 prosent-
tia toivoo enemmän 
järjestettyä ohjelmaa 
välitunneille, Ylöjärven 
Yhtenäiskoulussa vain 
5,7 prosenttia.

•  Myös oppimisympä-
ristön ilmapiirissä 
raportoitiin vähemmän 
ongelmia kuin muualla.

lisuus tutustua uusiin kavereihin, 
kouluyhteisöohjaaja Jarmo ”Jamo” 
Kiljunen kuvaa toimintaa.

Muilla välitunneilla kouluyhtei-
söohjaaja palvelee kulman takana 
omassa pienessä ”nuokkarissa”, 
jossa voi käydä juttelemassa ja 
kahvittelemassa, kun siltä tuntuu. 
Kaksi kertaa viikossa heti koulupäi-
vän jälkeen on maksuton höntsylii-
kuntakerho, jonka tarkoituksena on 
houkutella liikkeelle niitä, jotka eivät 
harrasta liikuntaa urheiluseuroissa 
tai muuten säännöllisesti.

Palkittua  
yhteisöllisyyttä

Opetushallituksen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön Paras koulu 
-hanke palkitsi Ylöjärven Yhtenäis-
koulun kouluyhteisötyön kunnia-
kirjalla tasa-arvoisen peruskoulun 
edistämisestä.

Ulkopuolelta tuleva tunnustus 
lämmittää tietysti mieltä, mutta 
tärkeintä on koulussa tapahtunut 
yleisen ilmapiirin muutos yhteisöl-
lisemmäksi. Jo se, että oppituntien 
ulkopuolella on enemmän teke-
mistä ja vähemmän tylsää, lisää 
koulussa viihtymistä.

Lähes 800 oppilaan Ylöjärven 
Yhtenäiskoulussa kouluyhteisöoh-
jausta on tehty jo nelisen vuotta, 
ensin hankerahalla ja nyt toista lu-
kuvuotta vakituisesti. Rehtori Satu 
Sepänniitty-Valkama kertoo, että 
työllä on ollut hyvin konkreettisia 
vaikutuksia.

– Ensimmäiseksi huomattiin, 
että yläkoululaiset alkoivat syödä 
enemmän. Joidenkin oppilaiden on 
vaikea mennä isoon ruokalaan, ja 
nykyään he saavat syödä kouluyh-
teisöohjaajan kanssa pienemmässä 
tilassa. Oppiminen on varmasti 
paljon paremmalla tolalla, kun ei 

ole nälkä!
– Viime vuoden kouluterveyskyse-

lyssä näkyi jo selvästi, että koulu-
yhteisöohjauksen alettua koulussa 
viihtyminen ja työrauha ovat meillä 
keskimääräistä paremmalla tolalla.

Nuorisotyö  
tulee kouluun
Kouluyhteisöohjauksessa ajatuk-
sena on kasvattaa yhteisöllisyyttä 
ja tehdä koulusta viihtyisä paikka. 
Kun oppilailla on välitunneilla kivaa 
tekemistä ja heillä on paikka, jonne 
voi aina tulla juttelemaan aikuisen 
kanssa, välitunneilla häiriköinti 
vähenee.

Toiminta pyörii pitkälti vapaa-ajan 
nuorisotyön tapaan. Kouluyhteisö-
ohjaajan työssä ainutlaatuinen etu 
on se, että nuoret ovat valmiiksi 
paikalla. Haasteet ovat silti samat 
kuin vapaa-ajan nuorisotyössäkin: 
teini-ikäisiä ei aina ole helppo saada 
osallistumaan yhtään mihinkään.

Samalla yritetään kasvattaa op-
pilaiden vaikutusmahdollisuuksia. 
Siinä haasteena on kaikkien äänen 
saaminen kuuluviin. Aktiiviset 
oppilaat vaikuttavat mielellään, 
mutta myös syrjään vetäytyjillä on 
mielipiteitä ja toiveita.

– Tarkoitus on, että kynnys hui-

kata ideansa ja toiveensa minulle 
vaikka ohimennen olisi mahdol-
lisimman matala, yhteisölliseen 
pedagogiikkaan ja koulunuoriso-
työhön erikoistunut Jarmo Kiljunen 
sanoo.

Ensimmäiseksi huomattiin, 
että yläkoululaiset alkoivat 
syödä enemmän.

Kouluyhteisöoh-
jaaja Jarmo ”Jamo” 
Kiljunen toimii 
tarvittaessa vaikka 
bingoemäntänä. 
Pääasia, että ollaan 
porukalla yhdessä 
ja kaikilla on mu-
kavaa.

Yhteishausta  
aukeaa polku  
vaikka yrittäjäksi
Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Yhteishaku voi olla ensim-
mäinen askel vaikka yrittä-
jyyteen johtavalla polulla. 

Ylöjärven lukio on toinen kahdesta 
valtakunnallisesta yrittäjyyden eri-
tyislukiosta. Yrittäjyysopinnot hou-
kuttelevat Koulutuskeskus Valossa 
sijaitsevaan lukioon opiskelijoita 
myös muilta Tampereen kaupunki-
seudun paikkakunnilta.

Yhteishaussa on jaossa 165 
opiskelupaikkaa Ylöjärven lukiossa. 
Näistä 40 on yrittäjyysopetuksessa. 
Lisäksi tilaa on kaksoistutkintoa 
suorittaville Tampereen seudun 
ammattiopisto Tredun opiskelijoil-
le. Tällä hetkellä kaksoistutkintoa 
tekee 52 opiskelijaa.

Lukion seinänaapurina sijait-
sevassa Tredussa voi opiskella 
autoalan, kone- ja tuotantoteknii-
kan, liiketoiminnan, metsäalan, 
puhtaus- ja kiinteistöalan sekä 
sosiaali- ja terveysalan ammatilliset 
perustutkinnot tai metsätalousyrit-
täjän sekä puhtaus- ja kiinteistöalan 
ammattitutkinnot.

Yrittäjyysopetuksen taso erityis-

Ylöjärven lukio on edelläkävijä tiimioppi-
misen ja tietotekniikan hyödyntämisessä 
lukio-opinnoissa. Myös kansainvälisyys-
toiminta on vilkasta.

lukiossa on kova. Siitä kertoo muun 
muassa se, että Uskalla yrittää -se-
mifinaalissa palkittiin tammikuun 
lopulla peräti kolme Ylöjärven luki-
on opiskelijoiden yritystä neljässä 
eri sarjassa.

Kaikista yrittäjyyden opiskelijois-
ta ei silti välttämättä tule yrittäjiä. 
Opinnoissa omaksutuista taidoista 
ja asenteista on hyötyä kaikessa 
työelämässä.

Muita Ylöjärven lukion valtteja 
lähikuntien lukioiden välisessä 
kilpailussa ovat Valon modernit ja 
viihtyisät opetustilat sekä ajanmu-
kainen ja kokeilevakin opetus.

– Myönteinen ilmapiiri ja kokeilu-
rohkeus ovat vahvuuksiamme. Käy-
tössä on monipuoliset opetusme-
netelmät, ja opiskelijoiden toiveet 
otetaan huomioon. Meillä ei mennä 
siitä, missä aita on matalin, apulais-
rehtori Miia Bergman lupaa.

– Myös yhteisöllisyys on voima-
varamme. Kaikki lukiolaiset käyvät 
opintojen alussa tiimijakson, jossa 
luodaan ryhmähenkeä yhdessä 
tekemällä. l

– Jamo on loistava työssään, ja 
oppilaat tykkäävät hänestä. Hän 
osaa lähestyä nuoria luontevalla 
tavalla ja on onnistunut edistämään 
monenlaista yhteisöllisyyttä, rehtori 
Satu Sepänniitty-Valkama kehuu 
kouluyhteisöohjaajaa.

Stressin ja uupumuksen 
torjuntaa
Kouluyhteisöohjaaja kertoo, että 
etenkin yläkouluikäiset mutta jo 
5–6-luokkalaiset ovat monesti 
uupuneita ja stressaantuneita. Se 
aiheuttaa levottomuutta ja käy-
tösongelmia.

Kun koulussa viihdytään, poissa-
olot ja häiriköinti vähenevät. Tämä 
näkyy opettajien työn keventymi-
senä. Jossain vaiheessa oppimistu-
loksetkin paranevat, kun tunneilla 
ollaan enemmän läsnä ja jaksetaan 
keskittyä opetukseen.

– Jos yksikin nuori pääsee täl-
laisen toiminnan ansiosta perus-
koulun jälkeen jatko-opintoihin, 
työ kannattaa. Se, että nuorilla on 
koulussa mielekästä tekemistä tai 
joku kokee tulevansa huomatuksi, 
on arjessa iso asia. Vaikutukset 
näkyvät ehkä pitkälläkin viiveellä, 
kouluyhteisöohjaaja Jarmo Kiljunen 
kuvaa työnsä tavoitteita. l

Yhteishaku
•  Peruskoulun jälkeisiin 

jatko-opintoihin  
haetaan yhteishaussa 
18.2.–10.3.2020.

•  Yhteishaku tapahtuu 
verkossa osoitteessa 
www.opintopolku.fi.

•  Ylöjärven lukion yrittä-
jyysopintoihin hakevat 
tekevät lisäksi video-
hakemuksen, joka on 
lähetettävä viimeistään 
24. huhtikuuta.

Kouluun on kiva mennä, kun siellä on 
turvallista ja välitunneilla mukavaa 
yhteistä tekemistä. 
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Koulussa  
saa viihtyä

Mikä sinusta tulee isona? Tähän kysymyk-
seen vastataan yhteishaussa helmi-maalis-
kuussa.
Teksti: Susanna Viljanen  Kuva: Mika Hiltunen 
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Kenelle palkinto
esteettömyydestä?

Ylöjärvi toimii aktiivisesti 
raideliikenteen edistämiseksi

Pysäköinninvalvonta alkoi
totuttelukuukaudella 

Onnittelut huipuille! 

Onnea Lehtovuori Oy!
Elinympäristökalusteiden valmistaja  
Lehtovuori Oy on saanut Ylöjärven  
kaupungin elinkeinopalkinnon 2020.

l Kuka tai mikä ansaitsee sinus-
ta palkinnon esteettömyydestä 
Ylöjärvellä? Kaupungin vammais-
neuvosto pyytää ehdotuksia 
palkinnon saajaksi 15.3.2020 
mennessä. Palkinnon saaja voi 
olla ylöjärveläinen henkilö, yritys 
tai yhteisö, joka on toiminnallaan 
edistänyt esteettömyyttä, saa-
vutettavuutta ja erityisryhmien 

l Ylöjärvi on sitoutunut kaupunkistra-
tegiassaan kehittämään joukkoliiken-
nettä sekä edistämään raideliikennet-
tä. Kaupunki on aktiivisesti mukana 
useissa raideliikenteen kehittämiseen 
kytkeytyvissä selvityksissä. 

Seuturatikan eli Tampereen seu-
dullisen raitiotien yleissuunnittelussa 
vuosina 2019–2020 tarkastellaan 
raitiotien laajentamista Tampereelta 
Kangasalle, Pirkkalaan ja Ylöjärvelle. 
Yleissuunnitelma ei sido eikä tähtää 
raitiotien välittömään rakentamiseen, 
vaan sen tavoitteena on määrittää 
kaupunkiseudun raitiotiejärjestelmän 
kehittämispolku ja aluevaraukset, jot-
ka mahdollistavat sen laajentamisen 
tulevaisuudessa. 

Ylöjärvellä yleissuunnittelussa ovat 
mukana Teivon ja Soppeenmäen 
välillä linjausvaihtoehdot Kantatie ja 
Mikkolantie sekä Soppeenmäen ja Kir-
konseudun välillä vaihtoehdot Asema 
ja Leijapuisto. Kaupunginvaltuusto 
tekee päätöksen Ylöjärven linjauksen 
aluevarauksesta syksyllä 2020. 

Ratikan rakentamista koskevan 
päätöksenteon aikataulu tarkentuu 
suunnittelun edetessä tulevina vuosi-
na. Tällöin täsmentyvät myös kustan-
nusarviot ja rahoitusmallit valtion-
tuki huomioiden sekä seuturatikan 
laajentumisjärjestys eri ratasuunnilla. 
Lielahti-Ylöjärvi-ratahaaran toteutus 
on riippuvainen Tampereen raitiotien 
2. vaiheen Pyynikintori-Lentävännie-
mi rakentamisesta, josta Tampereen 
kaupunginvaltuuston on määrä 

l Kunnallinen pysäköinninvalvonta 
alkoi Ylöjärvellä 3.2.2020. Valvonta 
kattaa kaikki liikenneväylät, yleiset 
alueet ja kaupungin kiinteistöjen 
piha-alueet.

Ylöjärven kaupunki on sopinut py-
säköinninvalvonnan järjestämisestä 
Nokian kaupungin kanssa. Sopimuk-
sen mukaan Nokian pysäköinnintar-
kastajat valvovat pysäköintiä Ylöjär-
vellä keskimäärin 10 tuntia viikossa.

Pysäköinninvalvonta käynnistyi 
totuttelujaksolla. 

– Virheellisestä pysäköinnistä 
selviää alkuun pelkällä huomautuk-
sella. Varsinaisten virhemaksujen 
määrääminen alkaa maanantaina 2. 
maaliskuuta, kertoo rakennusmestari 
Jarkko Haaranen Ylöjärven kaupun-

l Onnittelemme oman alansa 
huippuja, vuoden 2019 parhaita 
ylöjärveläisiä urheilutoimijoita ja 
kulttuuripalkinnon saajaa. 

Vuoden 2019 kulttuuripal-
kinto on luovutettu muusikko, 
lauluntekijä Aliisa Syrjälle. 
Kulttuuripalkinto myönnetään 
ylöjärveläiselle henkilölle tai yh-
teisölle ansioista Ylöjärven taide- 
ja kulttuurielämän edistämiseksi 
tai merkittävästä kulttuuriteosta.

Vuoden 2019 urheilutoimijat 
on palkittu seuraavasti: vuoden 
urheilija Ilari Toimela (lentopallo, 
VaLePa), vuoden nuori urheilija 
Nea Lento (yleisurheilu, Tampe-
reen Pyrintö), vuoden joukkue 
M18 hiihdon viestijoukkue 
(Ylöjärven Ryhti: Aapo Haataja, 
Veeti Seppälä ja Tino Stenman), 

tasa-arvoista kohtelua. Palkinto 
voidaan myöntää toiminnalle tai 
kohteelle. Palkinnonsaajaa voi 
ehdottaa sähköisesti tai kirjeitse: 
www.ylojarvi.fi/vammaisneuvosto 
tai Ylöjärven kaupunki, Vam-
maisneuvosto, PL 22, 33471 
Ylöjärvi. Ehdotuksessa tulee olla 
vapaamuotoinen perustelu.

Kysy helposti chatissa
l Moniin kaupungin palveluihin 
saa yhteyden verkkosivuilla 
toimivan chatin kautta. Uusin 
chat-tulokas on perheneuvola, 
joka avasi palvelun tammikuussa 
(ylojarvi.fi/perheneuvola). Per-
heneuvolan chatissa asiakas-
neuvoja palvelee maanantaisin 
ja keskiviikkoisin klo 15-17. 
Lasten- ja äitiysneuvoloiden 
chatissa terveydenhoitaja vastaa 

kysymyksiin joka arkiaamu klo 
8.15-10 (ylojarvi.fi/lastenneuvola 
ja ylojarvi.fi/aitiysneuvola). Ter-
veyskioskin chattiin vastaa niin 
ikään terveydenhoitaja, kysy-
myksiä voi esittää keskiviikkoisin 
klo 13-15 (ylojarvi.fi/terveyskioski). 
Chat löytyy myös mm. liikunta- 
ja nuorisopalveluiden, teknisen 
toimen ja keskushallinnon 
sivuilta.

päättää syksyllä 2020. Liikennöinti 
Lentävänniemeen alkaisi aikaisintaan 
vuonna 2024. 

Kaupunkilaiset pääsevät osallis-
tumaan seuturatikan suunnitteluun 
monella tapaa: nettikyselyitä on jo 
järjestetty niin pysäkkien sijainneista 
kuin alustavista linjausvaihtoehdois-
takin. Seuturatikasta tullaan järjestä-
mään myös avoimia yleisötilaisuuksia 
loppukeväästä 2020. 

Ylöjärven kaupunki osallistuu 
aktiivisesti myös pääradan kehittä-
mistarkasteluihin. Lähijunaliikenteen 
laajentuminen Ylöjärvelle edellyttäisi 
vähintään yhtä lisäraidetta välille 
Lielahti–Ylöjärvi. Myös kaukojunalii-
kenteen asema Ylöjärvelle edellyttäisi 
nykyisen raiteen parantamista tai 
kaksoisraidetta sekä isoja satsauksia 
muun muassa asema- ja laituriraken-
teisiin sekä aikataulu- ja kalustosuun-
nitteluun. Näihin investointeihin 
vaaditaan valtion merkittävää panos-
ta, jotta ne voisivat lähteä liikkeelle 
tulevina vuosikymmeninä. 

Osana keskusta-alueen kehittä-
mistä ja raideliikenteen edellytysten 
parantamista Ylöjärven kaupunki on 
teettänyt yhdessä Väyläviraston ja 
Pirkanmaan liiton kanssa Asemantien 
raakapuuterminaalin siirtoselvityk-
sen. Selvityksessä terminaalitoimin-
nalle on tarkasteltu uutta paikkaa 
nykysijaintia pohjoisempana, missä 
turvallisuus- ja meluhaitat olisivat 
vähäisempiä.

SEUTURATIKKA
gilta.

Pysäköintivirhemaksu on 30 euroa.
– Pysäköintivirhemaksun saanut voi 

halutessaan käydä itse katsomassa 
pysäköinnintarkastajan ottamat valo-
kuvat ja muut virheen tiedot verkko-
palvelusta. Verkkopalveluun pääsee 
pysäköintivirhemaksussa olevan 
nettiosoitteen tai QR-koodin avulla, 
kertoo kunnallisena pysäköinninval-
vojana toimiva Nokian kaupungin 
hallintojohtaja Hanna Vuojela.  

Mahdolliset oikaisuvaatimukset 
tulee tehdä 30 päivän kuluessa. 
Oikaisuvaatimus on helpointa tehdä 
verkkopalvelussa. Vaatimuksen voi 
laatia myös paperilomakkeelle, jonka 
voi noutaa Ylöjärven kaupungintalon 
infosta arkisin klo 9-15.

Ylöjärven kaupunki palkitsee vuosittain stipendeillä ansioituneet urheilutoimijat 
sekä kulttuurivaikuttajan.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta on kahden vuoden kokeilu. Myös yksityiset talo- tai 
kiinteistöyhtiöt voivat sopia pysäköinninvalvonnasta Nokian kaupungin kanssa. 

Esteettömyyspalkinto jaetaan nyt toista kertaa. Vuonna 2019 palkinnon saivat 
kehitysvammaisten iltapäivätoiminnan ohjaajat Pirjo Laine ja Minna Ristiluo-
ma Ylöjärven kaupungilta.

Työikäiset saivat Kuruun sosiaalipalvelupisteen. Kaupungin sosiaalityöntekijä 
on tavattavissa Kurun terveysasemalla kerran kuukaudessa maanantaisin, 
tänä keväänä vielä 16.3., 27.4. ja 25.5. klo 9-15. Tapaamiseen voi varata ajan 
etukäteen puhelimitse ma-ti ja to-pe klo 12-13, p. 041 730 0527. Palautteen ja 
kävijämäärän perusteella arvioidaan, jatkuuko toiminta Kurussa kevään 2020 
jälkeen.

Avustuksia yhdistyksille
l Ylöjärven kaupunki tukee vuosittain paikallisten yhdistysten ja ryhmien 
toimintaa erilaisilla avustuksilla. Avustukset julistetaan haettavaksi alkuvuo-
desta; tänä vuonna haku päättyy 28.2. klo 15. Haettavana ovat toiminta-avus-
tukset yhdistyksille, toiminta-avustukset liikuntajärjestöille, kohdeavustukset 
kulttuurityölle, kohdeavustukset nuorisotyölle, Vaikuta ja päätä -raha nuorten 
toimintaan, talkooraha ja ympäristönhoitoavustukset. Lisätietoja: www.ylojarvi.
fi/yhdistysavustukset.

Ylöjärven kaupunki on alkanut julkaista yhdistyksille ja seuroille tarkoitettua 
järjestötoimijoiden uutiskirjettä. Postituslistalle voi liittyä osoitteessa www.ylojar-
vi.fi/yhdistykset.

Kesätöihin kaupungille 
l Ylöjärven kaupunki palkkaa myös tänä vuonna kesätöihin nuoria, jotka eivät 
ole olleet aikaisemmin kaupungilla kesätöissä. Hakea voivat vuosina 2004, 
2003 ja 2002 syntyneet ylöjärveläiset nuoret. Haku tapahtuu osoitteessa 
www.kuntarekry.fi 4.3.2020 mennessä. Haettavana on yli 70 tehtävää. Eniten 
paikkoja on viher- ja ulkoilualueiden hoidossa. Työjaksot sijoittuvat ajalle 
1.6.–7.8.2020 ja ne kestävät 2-5 viikkoa. Valinnat suoritetaan ja valituille 
ilmoitetaan 30.4. mennessä. 

Ylöjärven kaupunki tarjoaa lukuisia eri pituisia sijaisuuksia lähihoitajille ja sai-
raanhoitajille sekä hoitotyön opiskelijoille perusturvaosaston yksiköissä kesällä 
2020. Lisätietoja: www.ylojarvi.fi/uutiset.

vuoden seuratoimija Kari Simola 
(Mutala JR) ja vuoden urheilute-
ko Jenni Veijonen, pelipaitojen 
lahjoitus (YPA). 

Näiden lisäksi kaupunki on 
huomioinut seuraavat ansioitu-
neet urheilijat: kunniamaininta 
menestyksekkäästä urasta Linda 
Välimäki (jääkiekko) ja Venla 
Niemenmaa (joukkuevoimistelu), 
kunniamaininta senioriurheilijal-
le Marko Dahlberg (purjehdus) 
sekä kunniamaininta junioriur-
heilijalle Elias Siira (salibandy). 

Palkittavat valitsee vuosittain 
Ylöjärven kaupungin vapaa-ai-
kalautakunta. Vuoden 2019 
palkinnot luovutettiin Vanhassa 
Räikässä pidetyssä tilaisuudessa 
13. helmikuuta 2020.
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Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Kyselykierros eskarei-
den parissa paljastaa, 
että metsäretket, pihalla 

leikkiminen, kiipeily ja rakentelu 
ovat kurulaisten päivähoitolasten 
lempipuuhia päiväkodissa. Kestä-
vän kehityksen painottaminen sopii 
näille tenaville ja tähän ympäris-
töön luonnostaan.

– Vanhassakin päiväkodissa 
teimme joka päivä metsäretkiä, 
mutta nyt olemme heti ovesta ulos 
astuessamme metsässä. Meillä on 
uskomattoman upea piha, päiväko-
dinjohtaja Katja Ruusila hehkuttaa.

– Metsässä elämyksellisyys ja 
oppiminen kulkevat käsi kädessä. 
Saatamme ottaa järvestä vettä 
ämpäriin ja tutkia, millaisia ötököitä 
siinä elää. Välillä pötköttelemme 
maassa selällämme ja katselemme, 
miltä puut näyttävät alhaalta päin 
tähän vuodenaikaan, ympäristökas-
vattaja Tiina Helenius kertoo.

Kurun uusi päiväkoti
•  Päiväkodissa on 72 

paikkaa ja 73 lasta. 
Kaikki lapset eivät ole 
hoidossa joka päivä, 
joten lapsia voi olla 
enemmän kuin lasken-
nallisia paikkoja.

•  Vuoropäivähoidossa on 
12 lasta.

•  Henkilökuntaa on 12 
plus avustaja sekä 
Takamaan päiväkodin 
kanssa yhteinen päivä-
kodinjohtaja.

•  Lasten äidinkieliä ovat 
suomen lisäksi ruot-
si, norja, viro, venäjä, 
romania, englanti ja 
saksa.

Metsässä retkeilyn ja leikkimisen 
ohessa luontopainotteisuus tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että lapset 
torjuvat hävikkiä ottamalla lauta-
selleen ruokaa vain sen verran kuin 
jaksavat syödä ja osaavat lajitella 
jätteet. Metsässä on haudattu eri-
laisia roskia maahan ja kaivettu ne 
puolen vuoden päästä esiin, jotta 
nähdään, mikä ”katoaa” eli maatuu 
ja mikä ei.

Vaihteleva metsämaasto tekee 
hyvää myös lasten motoriikalle.

– Syksyllä päivähoidossa aloittajat 
eivät tahdo pysyä metsässä pystys-
säkään, mutta retkeillessä taidot 
kehittyvät tosi nopeasti ja lapsista 
kasvaa ketteriä, Tiina Helenius 
kertoo.

Metsään on  
päästävä
Vielä viime vuonna päivittäiset 
metsäretket olivat Kurun päiväko-

dissa myös ratkaisu tilapaineisiin. 
Kun osa lapsista oli aina metsäret-
kellä, pienet tilat saatiin riittämään 
paremmin.

Käytännön tarve ei suinkaan vä-
hentänyt metsäretkeilyn viehätystä. 
Kurussa myös lasten vanhemmat 
arvostavat päivähoidon metsäpai-
notteisuutta.

– Lapset, jotka eivät ole hoidossa 
joka päivä, ilmoitetaan monesti 
olemaan paikalla ainakin juuri met-
säretkipäivinä. Kaikilla on retkeilyyn 
ja säähän sopivat varusteet sekä 
tarvittaessa metsään sopivat eväät, 
Katja Ruusila kehaisee vanhempia.

Uudessa päiväkodissa riittää 
tilaa olla yhtä aikaa koolla. Avara 
ja käytännöllinen rakennus on 
myös erittäin viihtyisä: metsäinen 
ympäristö jatkuu sisätiloihin isojen 
ikkunoiden kautta maisematapet-
teina ja puisina pintoina.

Pitkänomaisen rakennuksen 
keskellä sijaitsee ruokasali-juhlatila, 
joka toimii sekä kokoontumispaik-
kana että äänieristeenä. Sen toisella 
puolella sijaitsee vuoropäivähoi-
to-osasto, jossa eletään aivan omaa 
elämää ja rytmiä.

– Vuorohoito-osastolla on oma 
tupakeittiö, jossa hoitaja pystyy 
lämmittämään lapsille ruokaa ja 
laittamaan tiskit koneeseen samal-
la, kun pitää lapsia silmällä. Näin 

esimerkiksi yövuorossa riittää yksi 
hoitaja, kun vuorohoitoryhmämme 
on kovin pieni, Katja Ruusila kertoo.

Myös muilla osastoilla on erik-
seen leikki- ja makuuhuoneita. Kun 
päiväunien nukkujat uinuvat omas-
sa huoneessaan, muita ei enää 
tarvitse koko ajan hyssytellä.

Ei kaipuuta  
vanhaan
Luontokasvatuksen ja kierrätyksen 
ohella kestävä kehitys tarkoittaa 
energian säästämistä. Uudessa päi-
väkotirakennuksessa muun muassa 
käytävien ja varastojen valot toimi-
vat liiketunnistimella, jotta niihin ei 
jäisi vahingossakaan turhaan valoja 
päälle.

– Tämä rakennus on meille kaikin 
puolin täydellinen. Toimimme 
pitkään vanhoissa ja epäkäytännöl-
lisissä tiloissa, joten todella osaam-
me nyt arvostaa kaikkea uutta ja 
upeaa, Katja Ruusila vakuuttaa.

Lapsetkaan eivät entisiä tiloja 
kaipaa.

– Vanha päiväkoti oli sangen 
tylsä, Toivo Salo toteaa, kun pyyde-
tään vertaamaan vanhaa ja uutta.

Joustavaa  
rakentamista
Kurun uusi päiväkoti on jo heti val-
mistuttuaan täynnä. Väestöennus-

Hieno ja toimiva päiväkoti 
on Kurulle vetovoimatekijä.

Esikoululaiset Toivo Salo, 
Kasmir Ilomäki, Viola 
Ylitalo ja Fanni Koski-
nen nauttivat siitä, että 
uudessa päiväkodissa on 
sisälläkin runsaasti tilaa 
leikkiä ja temmeltää.
Päiväkodin käytössä 
on 812 neliötä erilaisia 
tiloja.

Lasten  
laatupeli  
– siis mikä?

Lasten laatupelin tarkoitus 
on osallistaa lapset arvioi-
maan varhaiskasvatuksen 

laatua. Varhaiskasvatuksen opettaja 
Heli Hievasen ideoima laatupeli 
otetaan käyttöön tänä keväänä kai-
kissa Ylöjärven päiväkodeissa. Niitä 
kierrätetään myös perhepäivähoito-
paikoissa. Idean peliin Hievanen sai 
havainnoituaan miten motivoitu-
neita lapset ovat etsimään aarteita 
klassikkopeli Afrikan Tähdessä. 
Peliä toteuttamassa olivat myös 
varhaiskasvatuksen digitutor-ryhmä 
ja varhaiskasvatuspalveluiden suun-
nittelija Merja Hietikko. Laatupelejä 
on käytössä erilaisina versioina 
muuallakin Suomessa.

Lautapelityyppinen peli on 
painettu matolle. Pelaajat kiertävät 
reitin, jossa on kuvitteellinen päi-
väkoti pihapiireineen. Peli päättyy, 
kun kaikki pelaajat ovat keränneet 
kuusi aarretta.

– Pelin idea on se, että haluam-
me tietää mitä mieltä lapset ovat 
toimintamme laadusta. Ajatukseni 
oli hauska ja toiminnallinen tapa, 

Saurio-Mikkolan yksikössä  
apulaisjohtajana työskentelevä  
Heli Hievanen esittelee  
ideoimaansa Lasten laatupeliä.

jolla melko nopeasti saadaan tietää 
lasten mielipide. Tässä on kuusi ky-
symystä. Kysymys voi liittyä meidän 
toimintaamme, kaverisuhteisiin, 
siivoukseen ja ruokaan.

Kysymyksiä voi tulla oman 
ryhmän, päiväkodin tai kaupungin 
varhaiskasvatuspalvelujen tasol-
ta, esimerkiksi: En pelkää mitään 
päiväkodissa? Lepohetki on minulle 
mieluinen hetki? Saan vessarau-
han? Minulla on kavereita?

– Valitsimme sellaisia sanamuo-
toja, että ne on helppo ymmärtää ja 
niihin on helppo vastata.

Pienimmät voivat osoittaa mieli-
piteensä hymy- ja surunaamakort-
tien avulla.

– Vastauksien pohjalta käydään 
keskustelua. Tarkoitus on saada 
tietoa ja viedä se kehitettäväksi 
ryhmään tai koko päiväkotiin.

Toiminnallisuutta ja digitaali-
suutta peliin tuovat QR-koodein 
merkityt pisteet. Aikuiset auttavat 
avaamaan puhelimella tai pädillä 
koodit, joiden takaa löytyy erilaisia 
jumppatehtäviä. l

Vuodenvaihteessa uusiin upeisiin tiloihin 
yhtenäiskoulun naapuriin muuttanut Ku-
run päiväkoti tähtää Ylöjärven ensimmäi-
seksi Vihreä Lippu -päiväkodiksi.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Luonto 
läsnä 
joka hetki

teiden mukaan lasten määrä olisi 
lähivuosina hiukan laskussa, jolloin 
tiloja saattaa vapautua esimerkiksi 
iltapäivähoidon käyttöön.

– Siihenkin talo sopii hyvin. 
Kun huoneet ovat vähän erillään 
toisistaan, niissä voi olla erilaisia 
toimintoja, Katja Ruusila sanoo.

Viihtyisä päiväkoti on koottu 
kolmestatoista siirtokelpoisesta ele-
mentistä. Näin kaupunki varautuu 
lapsilukujen muutoksiin: jos lasten 
määrä Kurussa kääntyy pidempiai-
kaiseen laskuun, osa päiväkodista 
voidaan siirtää lisätilaksi johonkin 
muuhun kaupungin päiväkotiin.

Siirtokelpoisia tiloja on myös Kan-
gasniemen päiväkodilla, Mutalan 
koululla ja Viljakkalan koululla.

Tällä hetkellä lasten määrä Kurus-
sa on kaikkea muuta kuin hiipu-
massa. Hieno ja toimiva päiväkoti 
on nimittäin myös vetovoimatekijä 
Kurulle. Joululoman aikana kylälle 
oli jo muuttanut peräti kolme uutta 
lapsiperhettä. l
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HINKU-toimilla  
päästöt pienemmiksi
Hiilineutraaliksi tähtäävien Hinku-kuntien verkostoon viime 
vuonna liittynyt Ylöjärvi on ryhtynyt töihin päästöjen vähentämi-
seksi. Ensimmäiseksi on tartuttu liikenteen päästöihin sekä kau-
pungin metsien hoitoon.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen VauvaKinossa voi 

elokuvan katsomisen 
ohella tutustua 
toi siin äiteihin 
ja vauvoihin. 
Teksti: Susanna Viljanen 
Kuva: Vilma Kaura

Kaupungilla on käytössä 
yksi täyssähköauto ja usei-
ta hybridiautoja. Kaupunki-

laisia kannustetaan sähköautoiluun 
latauspisteillä, joita on asennettu 
Räikän rannan pysäköintialueelle 
keskustaan sekä Kurun ja Viljakka-
lan kirjastoille.

– Tieliikenne on Ylöjärven suurin 
päästölähde. Laskelmassa ovat 
tosin mukana myös Ylöjärven läpi 
kulkevan liikenteen päästöt, vt. ke-
hitysjohtaja Mari Ruissalo kertoo.

Päästöjen suitsiminen tapah-
tuu seudullisessa yhteistyössä. 
Tampereen kaupunkiseutu kuuluu 
kokonaisuudessaan Hinku-verkos-
toon, ja ensimmäinen seudullinen 
tiekartta kohti tavoitteiden saa-
vuttamista valmistui joulukuussa. 
Ylöjärvi muodostaa oman Hin-
ku-tiekarttansa sen pohjalta.

Leija-kirjasto on jo vuoden 
verran kutsunut alle yksivuo-
tiaita ylöjärveläisiä hoitaji-

neen VauvaKinoon. Kerran kuukau-
dessa Leija-kirjastossa esitetään jokin 
sallittu aikuisten elokuva, jota voi tulla 
katsomaan vauvan kanssa. Ajatukse-
na on tarjota pienen lapsen kanssa 
kotona oleville virkistyshetki sekä 
tilaisuus tutustua toisiin vauvojen 
vanhempiin.

VauvaKinossa äänentoisto pidetään 
maltillisella volyymillä, jotta vauva voi 
nukkua leffan aikana päikkärit. Lat-

Päästöjen hillinnän lisäksi tarvi-
taan hiiltä sitovia metsiä, joita Ylö-
järvellä on runsaasti. Avohakkuut 
ovat historiaa uusilla omakotialueil-
la, joilla kaadetaan vain sen verran 
puita kuin on välttämätöntä.

Myös yrityksiä kannustetaan te-
kemään oikean suuntaisia valintoja.

– Yritykset ovat lähteneet 
ilmastotyössä hienosti liikkeelle. 
Ensimmäisenä Suomessa Ylöjärven 
jäähallissa on käytössä hiilidiok-
sidipohjainen energiajärjestelmä, 
ja kauppakeskus Elon katolla on 
huikea aurinkovoimala, Ruissalo 
kehuu.

Kaupunkilaisia innostetaan 
päästöjä vähentäviin ratkaisuihin 
tiedottamisen ja tapahtumien kaut-
ta. Syksyllä järjestettiin ensimmäi-
nen Hinku-ilta, keväällä luvassa on 
teemaan liittyvä asukaskysely. l

Kiinteistönhoitaja Juha Ristolainen kehuu käytössään olevaa täyssähköautoa eri-
tyisen mukavaksi ajettavaksi. - Näitä voisi olla kaupungin kiinteistöpuolen käytössä 
enemmänkin, Ristolainen sanoo.

VauvaKino on 
suunnattu alle 
yksivuotiaille  
ja heidän  
hoitajilleen.

Kaupunkilai-
sia kannuste-
taan päästöjä 
vähentävien 
ratkaisujen 
käyttämiseen 
Hinku- 
tapahtumissa.

Vauvan kanssa leffaan Leijassa
tialla on patjoja, joilla äiditkin voivat 
pötköttää. Salissa on myös vähän 
valoa, jotta tarvittaessa näkee syöttää 
vauvaa tai vaikka käydä vaihtamassa 
vaipat. Vaunut saa ottaa sisälle moni-
toimitilaan.

– VauvaKino on suunnattu alle yk-
sivuotiaille ja heidän hoitajilleen. Taa-
peroikäisten on jo hankala keskittyä 
koko pitkän elokuvan mittaista aikaa, 
VauvaKinon järjestelyistä vastaava 
kirjastonhoitaja Annika Lång sanoo.

Ilman vauvaakin voi tulla, jos pieno-
kaisten mahdollisesti aiheuttama häly 
ei häiritse.

Musikaalit  
maistuvat
Ensimmäisen VauvaKino-vuoden suu-
rimpia suosikkeja ovat olleet Mamma 
Mia -musikaalit. Sen lisäksi on nähty 
muun muassa elokuvat Hampstead 
Heath, Kaikkien aikojen peli, Erin 
Brockovich ja Marie Antoinette.

– Jopa vauvat tuntuivat tykkäävän 
Mamma Mia -musikaaleista. He ään-

telivät tyytyväisinä aina, kun elokuvas-
sa laulettiin, Annika Lång kertoo.

Kaupungin hankkima elokuvalisens-
si määrää, mitä elokuvia VauvaKinoon 
valikoituu. Lisenssi ei myöskään salli 
elokuvien ennakkomainontaa netissä, 
joten tulevat elokuvat pitää käydä 
katsomassa joko kirjaston ilmoitus-
taululta tai neuvolassa jaettavasta 
tiedotteesta.

Kirjastosta voi kysyä sähköpostil-
lakin, mitä elokuvia kevään mittaan 
näytetään. Tiedusteluihin vastataan 
mielellään, kun markkinointi on muu-
ten tiukasti rajattua.

Kulttuuria  
pienimmille
Kirjastot ja lastenneuvolat tekevät 
yhteistyötä myös kirjavinkkaamisen 
saralla. Kirjastonhoitajat ovat laati-
neet listoja kirjoista, joiden teemat 
liittyvät lapsiperhe-elämään. Listoja 
jaetaan lastenneuvoloissa.

Kirjastonhoitaja Annika Lång 
kertoo, että listan kirjojen teemoja 

ovat muun muassa lapsiperheen 
ruoka, päiväkotielämä, kiukuttelu, 
lapsen suru, vanhemman masennus 
ja erotilanteet. Lastenkirjoja ja loruja 
vinkataan ikäkausittain.

– Kirjastossa on valtava määrä lap-
sia ja heidän vanhempiaan kiinnos-
tavia ja hyödyllisiä teoksia. Jos ei ole 
kovin tottunut kirjaston käyttäjä, niitä 
voi olla vaikea löytää. Siksi tarvitaan 
tällaisia vinkkilistoja, Annika Lång 
sanoo.

Niin pääkirjasto Leijan kuin Kurun 
ja Viljakkalan kirjastoidenkin las-
tenosastot ovat kovassa käytössä. 
Leijan keskiviikkoiset satutunnit vetä-
vät väkeä, ja joka toinen lauantai on 
tarjolla kielikylpyä Suomi-Venäjä-seu-
ran venäläisen satutunnin muodossa. 
Viljakkalassa satutunteja on kerran 
kuukaudessa maanantaisin.

Kurun kirjastossa nähtiin viimeksi 
kuvitettu ja soitettu satu Luonnon-
lapset. Esittäjinä olivat Uulu ja Täti 
Taikakynä. l

Meeri Palomäki (vas.) ja hänen äitinsä 
Kaisa Palomäki sekä Eino Sotarauta 
äitinsä Aino Kolun kanssa nauttivat 
tammikuun VauvaKinossa My Week 
with Marilyn -elokuvasta.

VauvaKino-esitykset 
perjantaisin kello 12 
28.2., 27.3., 24.4. ja  
29.5.2020

Hinku-tiekartta
•  Joulukuussa val mis-

tuneen seudullisen 
Hinku-tiekartan ta-
voitteena on hiilineut-
raali Tampereen seutu 
2030. Ylöjärvi muodos-
taa oman tiekarttansa 
seudulliseen malliin 
tukeutuen.

•  Päästöjen vähennyksiä 
haetaan maankäytön, 
kestävän liikenteen, uu-
siutuvan energian sekä 
resurssiviisaan kulut-
tamisen ja tuo tannon 
keinoin.
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Uudenlaista 
apua kotiin

Kuntoilua ja 
kahviseuraa

Kotihoidossa kokeillaan uusia tapoja palvella 
kotona asuvia ikääntyneitä. Digitaaliset vaih-
toehdot avaavat uusia mahdollisuuksia.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

65 vuotta täyttäneiden kurulaisten 
käyttöön valmistuu kevään mittaan  
kotoisa Lähitori-tila sekä kokonaan  
uudistunut kuntosali.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Kukapa meistä ei haluaisi 
asua kotona mahdolli-
simman pitkään. Kun ikää 

karttuu, kotona pärjäämisen tueksi 
tarvitaan kuitenkin erilaisia apukei-
noja.

Ylöjärven kotihoidossa valmis-
taudutaan kokeilemaan VideoVi-
sit-järjestelmää, jossa hoitaja ottaa 
tietokoneellaan kuvapuheluyhteyden 
asiakkaan luona olevaan tablettitie-
tokoneeseen. Kuvapuhelulla voidaan 
esimerkiksi varmistaa, että kotona 
yksin asuva vanhus on kunnossa ja 
muistaa syödä sekä ottaa lääkkeensä.

– Kuvapuhelu on yksi vaihtoehto 
silloin, kun asiakas ei tarvitse sillä 
hetkellä mitään käytännön hoitoa. 
Siinä kuitenkin näkee ja kuulee, että 
asiakas on oma itsensä eikä hänellä 
ole mitään hätää, kotihoidon lähihoi-
taja Jenni Hurtig arvioi järjestelmän 
hyötyjä.

Normaalisti yhteys toimii niin, 
että hoitaja ottaa omalla koneellaan 
yhteyden asiakkaan kotona olevaan 
laitteeseen. Yhteys aukeaa, vaikka asi-
akas olisi itse unohtanut, että näihin 
aikoihin hänelle ”soitellaan”.

– Vaikeasti muistisairaille tämä 
palvelu ei sovi, mutta kyllä meillä 
on paljon sellaisia asiakkaita, joiden 
kanssa digitaalinen yhteys varmasti 
toimii hyvin ja joita tällainen palvelu 
kiinnostaa, Hurtig sanoo.

Jos kokeilusta saadaan hyviä koke-
muksia, kuvapuheluyhteyttä tarjotaan 
yhtenä vaihtoehtoisena palvelun 
muotona.

– Monelle ikäihmiselle saattaa alku-
vaiheessa riittää neuvonta ja ohjaus 
kuvapuhelulla, vanhustyön johtaja 
Sirpa Ellala sanoo.

Hän korostaa, että tarpeen vaa-
tiessa hoitaja lähtee oitis käymään 
paikalla. Ketään ei jätetä yksin tieto-
koneyhteyden varaan.

Laitteeseen voidaan luoda valmiit 
yhteydet myös omaisia varten.

– Laitetta kokeilleet ikäihmiset ovat 
olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että 
näkevät perheenjäsenensä jutelles-
saan heidän kanssaan, Sirpa Ellala 
kertoo.

Kuntoutuksen  
tukena
Kuvapuheluista on monella paikka-

kunnalla saatu hyviä kokemuksia 
osana kotihoitoa. Ylöjärvelläkin on jo 
aiemmin käytetty vastaavaa järjestel-
mää moniammatillisen tiimin yhtey-
denpidossa eli tiimin työntekijät ovat 
voineet olla kuvapuhelinyhteydessä 
toisiinsa.

– Asiakkaan luona oleva työntekijä 
voi ottaa yhteyden vaikka fysiotera-
peuttiin, ja sitten yhdessä katsotaan, 
miten joku kuntouttava jumppaliike 
pitää tehdä, Sirpa Ellala kuvaa laitteen 
käyttöä.

Kotihoidon ohella laitteita kokeil-
laankin nyt kotikuntoutuksessa. 
Tablettitietokoneeseen voidaan 
ladata asiakkaalle räätälöityjä koti-
kuntoutusohjeita. Sen välityksellä voi 
osallistua myös ohjattuun ryhmä-
jumppaan, jolloin jumpan ohjaaja 
näkee omalta laitteeltaan, että liikkeet 
tulee tehtyä oikein.

Kuvapuheluissa käytettävä tabletti 
on sitä käyttävälle kotihoidon asiak-
kaalle maksuton. Yhteydenpidosta 
omaisiin ei laskuteta, mutta hoitajan 
kanssa yhteydessä vietetty aika on 
maksullista siinä missä kotihoidon 

käynnitkin. Maksu määräytyy sovitun 
ajan ja asiakkaan tulojen mukaan.

Digi vastaa  
haasteisiin
Älylaitteet tarjoavat uudenlaisia vaih-
toehtoja täydentämään perinteisiä 
vanhusten palveluita. Ylöjärvellä on jo 
käytössä kaksi Paro-hyljettä eli hoiva-
robottia, jotka reagoivat puheeseen 
ja kosketukseen. Toinen hylje pitää 
seuraa Tiuravuoren asukkaille, toinen 
kiertää muissa vanhuspalveluiden 
yksiköissä.

– On myös ollut puhetta lääkeau-
tomaateista, jotka annostelevat 
lääkkeet automaattisesti oikeaan 
aikaan. Kotihoidossa on asiakkaita, 
jotka ovat olleet tällaisesta palvelusta 
kiinnostuneita. Joillakin on jo käytössä 
muistuttava lääkedosetti, jollaisen 
voi kuka tahansa hankkia apteekista, 
Sirpa Ellala kertoo.

Kuvapuhelut, Paro-hylkeet ja lää-
keautomaatit eivät missään nimessä 
sovi kaikille kotihoidon asiakkaille. 
Kiinnostus kuitenkin kasvaa koko 
ajan. Yhä useampi ikääntynyt on jo 

Kuvapuhelin-
yhteydellä  
näkee ja  
kuulee, että  
asiakas on 
oma itsensä 
eikä hänellä 
ole mitään  
hätää.

Älylaitteista apua:
•  Kuvapuhelinyhteydel-

lä voidaan muistuttaa 
vaikkapa lääkkeiden 
ottamisesta.

•  Lääkeautomaatti an-
nostelee oikeat lääkkeet 
oikeaan aikaan.

•  Muistuttava dosetti hä-
lyttää, kun on aika ottaa 
lääkkeet.

Asiakasohjauksen esimies Marjut Välimäki (vas.) ja lähihoitaja Jenni Hurtig harjoittelevat kuvapuheluyhteyden luomista. Ensimmäiset halukkaat kotihoidon asiakkaat saavat laitteita 
kokeiltavakseen vielä helmikuun aikana.

Fysioterapeutti Ann-Mari Koivulampi esittelee kurulaisten ikääntyneiden käyt-
töön hankittuja pieniä kuntopyöriä. Laitteen saa tarvittaessa lainaksi kotiin.

Moni ikääntynyt on jo tottunut käyttämään erilaisia älylaitteita ja digitaalisia palveluita. 
Kaikille digipalvelut eivät kuitenkaan sovi.

Fysioterapeutti 
Ann-Mari Koivulampi 
esittelee tyytyväisenä 

uutta, senioreille suunniteltua 
cross training -laitetta ja pieniä 
kuntopyöriä, joita lainataan 
kurulaisille ikäihmisille kotiin. Ku-
run terveyskeskuksen kuntosali 
on vasta menossa remonttiin, 
mutta joitakin uusia laitteita on 
hankittu kurulaisten käyttöön.

– Nykyinen toimistotila pure-
taan, jotta kuntosalille saadaan 
vähän lisää tilaa. Sitten tänne 
mahtuu isompia ryhmiä ja kaksi-
kin fysioterapeuttia työskentele-
mään samaan aikaan, Koivulam-
pi suunnittelee.

Kuntosali peruskorjataan 
kevään aikana. Kun se on valmis, 
se on ilta-aikaan kaikkien 65 
vuotta täyttäneiden käytössä 
maksutta. Sähköisen avaimen 
tilaan saa pientä panttia vastaan.

– Tilan käyttö on ikäihmisille 
maksutonta, koska kuntosalin 
remontti maksetaan kurulaisten 
vanhusten hyväksi tehdyn tes-
tamentin varoista, vanhustyön 
johtaja Sirpa Ellala kertoo.

Samaan aikaan kuntosalin 

kanssa remontoidaan viereistä 
neuvolan aulatilaa viihtyisäksi 
kokoontumispaikaksi. Siellä 
alkaa toimia Lähitori eli ikäihmis-
ten kokoontumispaikka, jossa 
järjestetään erilaisia aktiviteette-
ja, ohjausta ja neuvontaa.

Myös järjestöt ja muut vapaa-
ehtoiset voivat järjestää Lähito-
rille toivottua toimintaa.

– Lähitori-tila rakennetaan 
Kuru-neuvoston aloitteesta. 
Kurussa on ollut pulaa sopivista 
kokoontumistiloista, ja tällä het-
kellä esimerkiksi Kurun virikepiiri 
kokoontuu kirjastossa, Sirpa 
Ellala kertoo.

Seurustelun, harrastamisen 
ja kahvittelun ohella Lähitorilla 
on tarjolla tietoa ikääntyneiden 
palveluista. Asiakasohjaaja, 
palveluohjaaja ja sosiaalityön-
tekijä käyvät kukin vuorollaan 
säännöllisesti jakamassa tietoa 
Lähitorin kävijöille.

Kokoontumistilan yhteyteen 
tulee myös pieni toimisto, jossa 
voi puhua asioistaan ja palvelun-
tarpeistaan kaksin ohjaajan tai 
sosiaalityöntekijän kanssa. l

varsin tottunut käyttämään erilaisia 
älylaitteita ja digitaalisia palveluita.

Parhaimmillaan uudet palvelut 
myös vapauttavat hoitajien työaikaa 
pidempiin kotikäynteihin tai useam-
malle asiakkaalle. l
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Helmikuu
•  19.2. klo 18 Talvipuhallus: PMO:n pienten puhalta-

jien konsertti, Kauraslammen koulun auditorio
•  21.2. klo 18 Vaskien ilta: PMO:n vaskipuhallinoppi-

laat, Ylöjärven yhtenäiskoulun Mediateekki
•  21.-23.2. Elokuvanäytöksiä: Helene, Teräsleidit, 

Heinähattu, Vilttitossu ja ärhäkkä koululainen, 
Kauraslammen koulun auditorio (Moision toimi-
piste)

•  24.2. klo 10-13 Hiihtolomalla liikutaan yhdessä 
-perhetapahtuma, Urheilutalon palloiluhalli

•  25.2. klo 10-12 Koko perheen liikuntatapahtuma, 
Viljakkalan koulun liikuntasali

•  26.2. klo 10-13 Koko perheen liikuntatapahtuma, 
Kurun urheilutalo

•  27.-29.2. Ylö-Spläsh-rata uimahallin monitoimial-
taassa: to klo 9-20, pe klo 9-20, la klo 10-16

•  28.2. klo 12 Vauvakino, kirjasto Leija
•  29.2. klo 11-12 Satusauna, suomalais-venäläiset 

satutunnit joka toinen lauantai 28.3. asti, kirjasto 
Leija

Maaliskuu
•  3.3. klo 10-12 Mukanetti: digitaitoja senioreille 

joka toinen tiistai 26.5. asti, kirjasto Leija
•  3.3. klo 18-20.15 Koti ja mielen hyvinvointi -yleislu-

ento, Tampereen seudun työväenopisto, Koulu-
tuskeskus Valo, C2061 New York

•  5.3. klo 19 Pieni iltasoitto -konsertti, PMO, Ylöjär-
ven yhtenäiskoulun Mediateekki

•  7.-8.3. klo 10-16 Agility-kilpailut, YLÖKK-halli
•  8.3. klo 15 Salin klassiset -konsertti: Uusi Helsinki 

-kvartetti ja ILOA-kvartetti, kaupungintalo
•  9.3. klo 17.30-18 Satutunti, Viljakkalan kirjasto
•  9.3. klo 18-20 37. Räikän Fröökynän julkistus, 

Vanha Räikkä
•  10.3. klo 19 Pieni iltasoitto -konsertti, PMO, Ylöjär-

ven yhtenäiskoulun Mediateekki
•  25.3. klo 17.30-19 Pölyttäjät ahdingossa -yleislu-

ento, Tampereen seudun työväenopisto, Kirjasto 
Leijan monitoimitila

•  27.3. klo 12 Vauvakino, kirjasto Leija

Huhtikuu
•  6.4. klo 17.30-18 Satutunti, Viljakkalan kirjasto
•  16.4. klo 17–21 Nuoria somettaa 2020, Koulutus-

keskus Valo
•  18.-19.4. klo 10-16 Agility-kilpailut, YLÖKK-halli
•  24.4. klo 12 Vauvakino, kirjasto Leija
•  26.4. klo 11-17 Taidesuunnistus, Saurion talo
•  26.4. klo 15 Salin klassiset -konsertti: Kirill Kozlovs-

kin pianokonsertti, kaupungintalo, Ylöjärvi-sali

Toukokuu
•  3.5. klo 10–14 Urheilutalon kevätsäpinät, Ylöjärven 

urheilutalo ja keilahallin p-alue
•  4.5. klo 17.30-18 Satutunti, Viljakkalan kirjasto
•  6.5. klo 8.30-10 Kysy kaupungilta -aamiaistapaami-

nen yrittäjille, Vanha Räikkä
•  16.5. klo 9-15 Ylöjärven Markkinat, Elon kauppa-

keskus
•  16.5. klo 11-15 Lastenpäivä, Vanha Räikkä
•  29.5. klo 12 Vauvakino, kirjasto Leija

Kesäkuu
•  5.-7.6. KuruFest, Parkkuun seuratalo, Kurun kirkko 

ja Ylöjärven kirkko
•  12.-13.6. Pöheikön Pölläys: Kolmas Nainen ja Neljä 

Ruusua, Räikänpuisto
•  14.6. Lasten museopäivä, Ylöjärven museo
•  27.6. klo 14-20 Puistogospel, Virastotie 1-3, Kuru

Heinäkuu
•  14.7. klo 17-19 Kuru-viikon lastenjuhlat, Keihäslah-

den näyttelytalo
•  18.7. klo 9-15 Kuru-viikon markkinat, Kurun kes-

kusta
•  25.7. Räikkä Raikaa -yhteislauluilta, Räikänpuisto
•  26.7. Mökkirokki, Räikänpuisto

Elokuu
•  7.8. klo 19-22 Kaupunkijazz, kaupungintalon aukio
•  15.8. Ylöjärven Vanhat talot
•  29.8. klo 11-15 Lastenpäivä, Vanha Räikkä

Tapahtumia Ylöjärvellä Tapahtumia Ylöjärvellä www.ylojarvi.fi/tapahtumat

Hiihtolomaviikko 24.2.–1.3.
Ylöjärven markkinat 16.5.

Salin klassiset -konsertti 8.3.
Digiopastusta joka toinen tiistai

Rentoa liikuntaa
koko perheelle
Kaupungin liikuntapalvelut järjestää 
jälleen koko perheelle sopivia rentoja 
liikuntatapahtumia koululaisten hiihto-
lomalla. Ylöjärven urheilutalolla liikutaan 
koko perheen voimin maanantaina 24.2. 
klo 10–13, Viljakkalan koululla tiistaina 
25.2. klo 10–12 ja Kurun urheilutalolla 
keskiviikkona 26.2. klo 10–13. Tapahtumat 
ovat maksuttomia.

Uimahalliin pääsee koko viikon ajan 
perhelipulla, 19 € (sis. 2 aikuista ja 2–3 
lasta). Torstaista lauantaihin uimahallissa 
on Ylö-Splash-rata. Virtuaalivesijumppaa 
on tarjolla joka päivä.

Ylöjärven jäähallissa voi hiihtolomalla 
luistella ja pelata maksutta maanantaista 
perjantaihin klo 8.45–14.45.

Lisätietoja lomaviikon tapahtumista saa 
netistä www.ylojarvi.fi/liikunta sekä liikun-
nanohjaajilta, p. 050 541 7567.

Vinkkinä myös tämä: Olisiko lomalla 
aikaa kokeilla Räikän avantosaunaa? 
Sauna lämpiää ma, ke ja to klo 12–20 sekä 
la klo 11–20, aina huhtikuun loppuun asti. 
Maksu aikuisilta 4 € ja lapsilta 2 €.

Ylöjärven kaupungintalon aukion laidalla sijaitseva liki 
200-vuotias Vanha Räikkä on eloisa talo. Sen kahvila-ra-
vintola on paitsi suosittu lounaspaikka myös taide-

näyttelytila. Näyttelyt vaihtuvat kuukausittain ja niihin pääsee 
tutustumaan maksutta talon aukioloaikoina.

Helmikuussa esillä on Jukka Tuomisen maalauksia. Näyttely 
kantaa nimeä Usva. Maaliskuussa vuorossa on Pia Feinikin maa-
lauksia ja huhtikuussa Eppu Ruoranen ripustaa maalauksiaan 
talon seinille.

Taiteilija Hannamari Matikainen tuo Vanhaan Räikkään grafii-
kan töitään näytteille toukokuun ajaksi.

Kesäkuussa esillä on useamman taiteilijan töitä, kun kahvi-
la-ravintolan seinät täyttyvät pirkanmaalaisen Taideyhdistys 
Elon jäsenten teoksista. Heinäkuussa puolestaan voi ihastella 
Tuija Virran ja elokuussa Jaana Pärssisen maalauksia.

Valokuvanäyttelyn vuoro on syyskuussa, kun Sanna Hillberg 
tuo työnsä esille Vanhaan Räikkään.

Vanha Räikkä avattiin peruskorjattuna syyskuussa 2019. 
Talossa on kahvilan lisäksi kokoustiloja ja kirjailijatyöhuone Kirsi 
Kunnaksen kammari. l

Pirkanmaan musiikkiopisto 
www.pmo.fi
Tampereen seudun työväenopisto 
Vilkas kurssikevät 2020: 
www.tampere.fi/tyovaenopisto

Pirkanmaan  
musiikkiopiston haut ja  
työväenopiston kurssit 
käynnissä  

Pirkanmaan musiikkiopisto järjestää haun 
uusille oppilaille 1.2.-31.3. Haku tapahtuu 
sähköisellä lomakkeella musiikkiopiston 

kotisivulla: www.pmo.fi. Oppilasvalinnat järjeste-
tään Ylöjärvellä 15.4.

Ylöjärveläiset voivat osallistua opetukseen myös 
Tampereella, erityisesti niissä instrumenteissa, 
joiden opetusta ei järjestetä Ylöjärvellä.

– Uusille puhallin- ja lyömäsoittajille perustetaan 
ensi syksynä alkeispuhallinorkesteri, jossa kaik-
ki soittajat ovat soittoharrastuksensa aloittavia. 
Musiikin teoriaa opiskellaan 10-vuotiaasta alkaen 
musiikin hahmotusaineiden ryhmissä. Pääosa 

soitinopetuksesta ja ryhmistä on Yhtenäiskoululla. 
Muskariryhmiä toimii päiväkotien tiloissa, kertoo 
opiston rehtori Jouni Auramo.

– Uutta tänä lukuvuonna on Ylöjärven kaupungin 
hanke "Hyvinvoiva koululainen", jossa PMO on toi-
minnan sisällön tuottajana. Toimintaa järjestetään 
iltapäivätoiminnan sisällä 1.–2. -luokkalaisille yhteis-
työssä kaupungin kanssa muun muassa rytmipajo-
jen ja muskarien merkeissä, Ylöjärven toimipisteen 
johtaja Merja Eskelinen toteaa.

Musiikkiopiston oppilaskonserttien päivämäärät 
löytyvät kaupungin kotisivujen tapahtumakalente-
rista ja PMO:n kotisivuilta. l

Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Kevään oppilasvalintapäivä järjestetään Ylöjärvellä keski-
viikkona 15. huhtikuuta.

Opistot Vanhassa Räikässä voi istua
kahvilla taiteen keskellä

Vanhan Räikän kahvila-ravintolan seinillä on kuukausittain vaihtuvia taidenäyttelyitä. Pia Feinikin (oik.) maalauksia on 
esillä 3.-30. maaliskuuta ja Hannamari Matikaisen grafiikkaa 4.-29. toukokuuta.

Teksti: Annastiina Airaksinen  Kuva: Vilma Kaura

Kahvila-ravintola 
Vanha Räikkä 
•  Avoinna arkisin  

klo 11–17,  
kesäkaudella joka päivä

•  Lounas klo 11–15
•  Taidenäyttelyt vaihtuvat 

kuukausittain
•  Osoite Kuruntie 12,  

Räikänpuiston laidalla
•  www.hiltuntiltut.fi 

/vanha-raikka
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Ylöjärven kaupunki
 
Virastoaika ma-pe klo 9-15 

#ylöjärvi

l Vuosien odotus tulee vihdoin 
päätökseen: skeittipuiston on 
määrä valmistua Ylöjärvelle vielä 
tämän vuoden puolella. Puistolle 
on osoitettu tontti Elovainiolta 
Koulutuskeskus Valon naapuris-
ta Vaasantien varrelta Tam-
pereen suuntaan. Tontilta on 
purettu siellä sijainneet vanhat 
rakennukset.

Maaperän pohjatutkimus on 
tehty, ja pohjatyöt on tarkoitus 
aloittaa talven aikana. Maan-
päällisen osan rakentamisen 
odotetaan alkavan kesä-heinä-
kuussa. Ensimmäisenä rakenne-
taan painopenkka mahdollisten 
painumien estämiseksi.

– Pohjien tekoa on aika paljon. 
Rakennetaan niin, että se kestää 
vähän painumista. Painopenkan 
pitää olla muutaman kuukauden 
paikallaan. Nyt haetaan mallia, 
että kuinka nopeasti saataisiin 
painopenkka alulle. Mahdollisim-
man pian olisi tarkoitus saada 
se liikkeelle, kertoo Ylöjärven 
kaupungin työmaapäällikkö 
Jyrki Tanhuanpää.

Skeittipuiston paikka valikoitui 

sijainnin perusteella.
– On menty saavutettavuus 

edellä, Tanhuanpää toteaa.
Aiemmin skeittipuistoa kaa-

vailtiin Räikänpuistoon, mutta 
suunnitelmat kaatuivat lähialuei-
den asukkaiden vastustukseen.

Skeittipuiston pääsuunnittelija 
on maisema-arkkitehti Janne 
Saario, jonka käsialaa ovat useat 
suomalaiset skeittiparkit. Myös 
kaupunki ja ylöjärveläisnuoret 
ovat olleet mukana suunnitte-
lussa.

– Meillä oli kuulemistilaisuus 
ja nuoret saivat sanoa mielipi-
teitänsä. Nuorilta tuli mukavia 
kommentteja ja he saivat suun-
nitella mitä puistossa heidän 
mielestään täytyisi olla. Kom-
mentit on otettu mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon. Raha 
on se sitova tekijä, ihan kaikkeen 
ei välttämättä pystytä, toteaa 
Tanhuanpää.

Rahoituspäätökset tulevat 
kevään aikana. Skeittipuiston 
kustannusarvio on 315 000 
euroa.

Tervetuloa ostoksille
Kiertoliikkeeseen

Ylöjärvi-pyörät tulevat

Ylöjärvi-lehti uudistui

l Kaupungin Työvalmennus-
keskus Valprossa on avattu 
kierrätyspaja Kiertoliike. Kier-
toliikkeestä voi ostaa aiheutu-
neiden kustannusten peittä-
miseksi kohtuulliseen hintaan 
esimerkiksi sisustustekstiilejä ja 
-tuotteita, huonekaluja, astioita, 
kirjoja, cd-levyjä, urheilutarvik-
keita ja lastenvaatteita. Pajalle 
voi tuoda itselle tarpeettomaksi 
tullutta tavaraa, ei kuitenkaan 
viihde-elektroniikkaa, patjoja tai 
aikuisten vaatteita.

Kiertoliike on yksi Valpron 
kuntouttavan työtoiminnan 
työpajoista. Pajalla harjoitel-

l Lainaa kirjastokortilla pyörä, 
polje asioille tai lähde retkelle 
ja palauta pyörä viimeistään 
viikon päästä. Ensi kesänä tämä 
on mahdollista, kun Työvalmen-
nuskeskus Valpro ja Ylöjärven 
kirjasto kokeilevat polkupyörien 
lainausta Leijasta. Valpro kun-
nostaa lainapyörät lahjoituksena 

l Tämä lehti, jota parhaillaan 
luet, on Ylöjärven kaupungin 
uudistunut asukaslehti. Ylö-
järvi-lehti ilmestyy keväisin ja 
syksyisin. Lehti on ilmestynyt 
vuodesta 2004 lähtien eli siitä 
asti, kun Ylöjärvestä tuli kaupun-
ki. Lehden ulkoasu antaa viitteitä 
kaupungin uudesta visuaali-
sesta ilmeestä, joka julkistetaan 

laan kaupan alan työtehtäviä, 
myytävien tuotteiden tuunausta 
ja kierrätysmateriaalien uusio-
käyttöä. Siellä tehdään myös 
pienimuotoista korjausompelua.

Kuntouttavan työtoiminnan 
tavoitteena on parantaa henki-
lön elämänhallintaa ja toiminta-
kykyä, jotta hän voisi työllistyä, 
hakeutua koulutukseen tai 
osallistua muihin työvoimapalve-
luihin. Pajan yhteistyökumppa-
neita ovat tällä hetkellä Ylöjär-
ven kaupunki ja seurakunta, 
tekstiilinkierrätyspaja Nextiili 
sekä eläinhoitolat, joille kerätään 
tekstiilejä.

saaduista menopeleistä, maalaa 
ne Ylöjärven logon värisiksi ja 
vastaa niiden huollosta. Valpro 
ottaa mielellään vastaan vanho-
ja, omistajalleen tarpeettomia 
polkupyöriä, mielellään mallia 
”mummu” ja jalkajarrullisia, 
yhteydenotot Pekka Juutilaan, 
p. 0500 950 492.

kevään aikana. Loppukeväästä 
julkaistaan myös kaupungin 
uudet kotisivut www.ylojarvi.fi. 
Ylöjärven kaupunki viestii aktii-
visesti sosiaalisessa mediassa, 
tavataan sielläkin! 

Lisätietoja kaupungin viestin-
nästä: tiedottaja Tiina Helminen,  
p. 050 437 1247, tiina.helmi-
nen@ylojarvi.fi.

Skeittipuistosta  
vihdoinkin totta

Tälle aukiolle Koulutuskeskus Valon naapuriin aletaan rakentaa maisema-
arkkitehti Janne Saarion suunnittelemaa skeittiparkkia.

Tekninen työvalmentaja Johanna Rajala toivottaa ylöjärveläiset tervetulleiksi 
Kiertoliikkeeseen ma-to klo 9.30-15 ja pe 8.30-12 osoitteeseen Toimintatie 4, 
Elovainio.

Teksti ja kuva: Sanna Hillberg
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