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Suurimmat tänä  
vuonna käynnistyvät 
kunnallistekniset  
investoinnit
•  Siltatien alue

7,4 M€ (2021-2025)
•  Yhdystien, Heinikon ja

Kolmenkulman
yritysalueet
5,8 M€ (2021-2025)

•  Asuntilantien-Kuruntien 
kiertoliittymä, liittyvät
kadut ja Veittijärven
koulun alikulku
4,4 M€ (2021-2025)

•  Vaasantien-Pallotien 
valoliittymä
0,7 M€ (2021-2022)

•  Teiden peruskorjauksia
muun muassa Siivik-
kalassa, Haavistolla ja
Viljakkalassa
2,9 M€ (2021-2025)

•  Takamaan kevyen
liikenteen väylä
1,2 M€ (2021-2022)

Tänä vuonna kaupungin 
uudet vakanssit painottuvat 
sosiaali- ja terveyspalvelui-

hin, joihin 23 uudesta vakanssista 
sijoittuu peräti 21. Lisärahoitusta 
on osoitettu kotihoitoon, geriatrian 
poliklinikalle ja vanhusten asumispal-
veluiden ostoihin.

– Nämä ovat tavallaan väestön
ikääntymisestä johtuvia pakon sane-
lemia satsauksia, Ylöjärven kaupungin 

Ylöjärven tämän vuoden talousarviossa 
nousevat esiin satsaukset kaupungin väes-
tön ikääntymisen aiheuttamiin haasteisiin 
sekä muun muassa investoinnit vapaa-ajan 
liikuntarakentamiseen. Katseet kääntyvät 
hiljalleen myös koulurakentamista kohti.
Teksti: Ville Mäkinen  Kuva: Rami Marjamäki

talousjohtaja Juha Liinavuori toteaa.
Käynnissä oleva sote-uudistus 

ei kuitenkaan vielä näy Ylöjärven 
talousarvioratkaisuissa. Toki tänäkin 
vuonna sosiaali- ja terveyspalveluja 
edelleen kehitetään, ja esimerkiksi 
terveyskeskukseen ja lastensuojeluun 
on lisätty vakansseja.

Kaupunkilaisten kannalta ilahdut-
tavaa on se, että vakituisten asuinra-
kennusten kiinteistövero laskee 0,43 
prosentista 0,41 prosenttiin. Muilta 
osin veroprosentit pysyvät ennallaan. 
Talousarviossa kaupungin lainamäärä 
on 90,6 miljoonaa euroa eli 2 704 
euroa asukasta kohden.

– Lainamäärässä on vain vähän kas-
vua. Se ei nouse investointien vuoksi 
vaan siksi, että käyttötaloudesta ei 
jää ylijäämää. Lainamäärän kasvuun 
pitää kiinnittää enemmän huomiota 
vuodesta 2022 eteenpäin, Juha Liina-
vuori arvioi.

Kouluinvestoinnit 
lähestyvät
Tulevina vuosina Ylöjärvellä investoi-
daan merkittävästi kouluihin, vaikka 
lapiota ei vielä tänä vuonna maahan 
isketäkään. Tänä vuonna alkaa kui-
tenkin jo Siltatien koulun suunnittelu. 
Koulun rakentaminen alkaa ensi 
vuonna. Lähitulevaisuudessa edessä 
ovat myös Vuorentaustan yläkoulun 
saneeraus ja laajennus sekä Kurun 
yhtenäiskoulun saneeraus.

Tänä vuonna alkaa pitkään odo-
tetun Takamaan kevyen liikenteen 
väylän rakentaminen. Myös Mutalan 
kevyen liikenteen väylän rakentami-
sen suunnittelu käynnistyy.

– Nämä ovat isoja investointeja.
Ylöjärvellä on selvästi päätetty sat-
sata lasten ja nuorten sekä kaikkien 
muidenkin turvalliseen liikkumiseen, 
Liinavuori sanoo.

Kaupunkilaisille katukuvassa näkyy 
kenties parhaiten keskusta-alueen tii-
vistäminen kerrostalotonttien luovu-

Talousarvio vastaa  
kaikenikäisten tarpeisiin
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Nuorisovaltuuston teh-
tävä on edustaa nuoria 
kunnallisessa päätök-
senteossa. Toimimme 
nuorten edunvalvojana 
ja otamme kantaa 
ajankohtaisiin asioihin 
lausunnoilla. Meillä 
on myös aloiteoikeus. 
Lähdin mukaan nuo-
risovaltuustoon, koska 
halusin päästä vaikut-
tamaan ja nuorisoval-
tuusto on kohdallani 
paras väylä siihen.

1. Miksi halusit mukaan nuorisovaltuustoon?
2. Mitkä asiat mietityttävät nuoria juuri nyt?
3. Aiotko äänestää kuntavaaleissa?

Kysyimme Ylöjärven nuorisovaltuuston tuoreelta 
puheenjohtajalta Emilja Särkältä  
kolme ajankohtaista kysymystä.
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kysymystä 
päättäjälle

Keskiviikko 17. maaliskuuta 2021

Tällä hetkellä nuorten mielessä on luonnollisesti 
koronavirus ja sen vaikutus koulunkäyntiin sekä 
vapaa-ajan toimintaan. Erityisesti lukiolaiset ovat 
kärsineet, kun tärkeitä ainutkertaisia tapahtumia 
on peruutettu. Koronan ohella myös ilmaston-
muutos ja koulukiusaaminen huolettavat nuoria.

Aion ehdottomasti äänestää kuntavaaleissa. Täy-
tin 18 vuotta tammikuussa, joten tulevat vaalit 
ovat ensimmäiset, joissa saan äänestää. Kan-
nustankin kaikkia nuoria äänestämään. Meidän 
äänillä on merkitystä!

Nuorisovaltuusto eli nuva on poliittisesti sitoutumaton nuorista 
koostuva vaikuttajaryhmä. Mukana on 15 nuorta ja toimikausi 
on kaksi vuotta, nykyisellä nuvalla poikkeuksellisesti 2,5 vuotta 
2021-5/2023. Nuorisovaltuustoon on avoin haku. Kokoonpa-
nosta päättää nuorisovaltuuston esityksestä kaupunginhallitus. 
Nuvalaisilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa 
ja -hallituksessa sekä kuudessa lautakunnassa. www.ylojarvi.fi/
nuorisovaltuusto
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Kuluvana vuonna valmistuu lukuisia elinympä-
ristöä ja ylöjärveläisten hyvinvointia edistäviä 
hankkeita. Esimerkiksi Siivikkalan koulun kenttä 
muutetaan tekonurmikentäksi ja kauan odotet-
tu skeittipaikka valmistuu koulutuskeskus Valon 
viereen. Samanaikaisesti Valon lähiympäristön 
suunnittelu kaavoituksessa etenee siten, että 
koulutuskeskuksen laajenemistarpeet turvataan 
ja Pallotien liittymä Vaasantielle mahdollistetaan. 
Koulutuskeskuksella menee muutoinkin hyvin 
ja nuorten kiinnostus Valossa opiskeluun on 
vahvaa. Aloituspaikat ovat vuosittain täyttyneet ja 
katseet kääntyvät toiminnan jatkokehittämiseen. 

Siltatien kouluhanke etenee nopeinta mahdol-
lista vauhtia kilpailutuksen kautta toteutukseen 
ja rakennustyöt alkavat alkuvuonna 2022. Koulun 
viereen tulee täysimittainen pesäpallokenttä, jon-
ka alle rakennetaan jäähdytys, mikä mahdollistaa 
tekojään toteuttamisen. Keskustan kehittämis-
hankkeita kannattaa myös seurata. Esimer-
kiksi Leijapuiston ympäristössä Kultanii-
tyn kerros- ja rivitalotontit saivat hakijat 
liikkeelle, S-marketin laajennusta 
Prismaksi tutkitaan ja Teivo-Mäkkylän 
kaavatyö etenee. Myös kahden tuhan-
nen uuden asukkaan Vuorentaustan 
laajennusalueen asemakaavoitus on 
luonnosvaiheessa.  

Kuntavaalit lähenevät. Uusien 
päättäjien ensimmäisiä tehtäviä on 
tarkastella nykyistä kaupunkistrategi-
aa ja sen mahdollisia muutostarpeita. 
Historiallinen sosiaali- ja terveyspalve-
luiden uudistus tulee mullistamaan 
kaupunkiorganisaation toiminnan 
ennennäkemättömällä tavalla. 
Kaupungin on luotava nahkan-
sa uudelleen sote-toimintojen 
siirtyessä hyvinvointialueille. 
Tulevaisuuden suunnat tässä 
historiallisessa ajanjaksossa päät-
tää uusi kaupunginvaltuusto. 
Asukkaan vaikutusmahdollisuut-
ta äänestämällä ei kannata jättää 
käyttämättä! 

Ylöjärvi – kaupungin lehti ylöjärveläisille

tuksen ja käynnissä olevien rakennus-
hankkeiden myötä. Omakotitontteja 
luovutetaan puolestaan Siivikkalasta 
ja Siltatien alueilta, joihin on luvassa 
myös pari- ja rivitalorakentamista.

Ylöjärvellä annetaan runsaasti ar-
voa myös liikunnalle. Koulutuskeskus 

Siltatien alueen kunnallistekniikkaan ja tonttitarjontaan panostetaan lähivuosina paljon. 
Siltatien kouluhanke etenee ripeästi kilpailutuksen kautta toteutukseen. Rakentaminen 
käynnistyy alkuvuodesta 2022.

Rahoitustuotot 1,1 % Maksutuotot 4,7 %
Myyntituotot 3,6 % Tuet ja avustukset 0,5 %

Muut 2,1 %

Verotulot
64,7 %

Valtionosuudet
23,2 %

Ylöjärven kaupungin
tulot 2021

208,6 milj. €

Valon viereen nousee tänä vuonna 
skeittiparkki ja Siivikkalan koululle 
saadaan tekonurmikenttä ja valaistus. 
Lähitulevaisuudessa investoidaan 
myös muun muassa Siltatien koulun 
kenttiin ja harjun lenkkipolun valoi-
hin. l

mailto:tiina.helminen@ylojarvi.fi
http://www.ylojarvi.fi/asukaslehti
http://www.ylojarvi.fi/
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Harrastamisen 
Ylöjärven malli
Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa val-
takunnallista harrastamisen Suomen mallia 
ja on myöntänyt Ylöjärven kaupungille  
150 000 euroa koululaisten harrastustoimin-
nan järjestämiseen kevätlukukaudella. 
Teksti ja kuvat: Sanna Hillberg

Tarkoituksena on mahdol-
listaa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle mieluisa ja maksu-

ton harrastus koulupäivän yhteyteen. 
Harrastukset mahdollistetaan koulu-
jen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä 
sekä lasten harrastustoiveet huomi-
oiden.

– Nyt pilottivaiheessa päätavoit-
teena on tarjota kaikille 1.–9. -luok-
kalaisille ja lisäopetuksen oppilaille 
koulukohtaisesti heidän kuulemi-
sensa perusteella ilmainen, mieluisa 
ja viikottainen harrastus, tarkentaa 
Ylöjärven kaupungin lasten ja nuorten 
liikuntakoordinaattori Heikki Putto-
nen.

Tavoitteena on sijoittaa harrastuk-
set joko koulupäivän keskelle tai sen 
jälkeen, jolloin perheille jäisi iltaisin 
enemmän yhteistä aikaa.

Ylöjärven kaupungin hyvinvoin-
tistrategiassa yhtenä painopisteenä 
on toisista välittäminen ja yhdessä 
tekeminen, mihin Ylöjärven harras-
tamisen malli solahtaa jouhevasti. 
Harrastaminen vaikuttaa kokonais-
valtaiseen hyvinvointiin ja siksi siihen 
halutaan satsata.

– Yhdessä ja vuorovaikutuksessa
saamme tästä hyvän mallin, sanoo 
Puttonen.

Pitkän ajan tavoitteena on luoda 
eri toimijoiden muodostama laaja 
harrastusverkosto, jossa otetaan 
huomioon lasten ja heidän huolta-
jiensa toiveet.

Harrastuskerhoja on perustettu 
kuutisenkymmentä. Taiteiden puolel-
ta löytyy käsityöpaja, animaatiota kä-
sityön keinoin, valokuvapaja, tanssia, 
teatteria, sirkusta sekä sarjakuva ja 

kuvittaminen -kerho. Liikunnassa on 
tarjolla matalan kynnyksen liikunta-
kerhoja, parkouria, kiipeilyä, saliban-
dyä ja keilausta. Muista harrastuksista 
löytyy heppakerhoja, street food 
workshop -kokkikurssi ja koodausta.

Harrastusryhmien luominen on 
melkoinen palapeli, sillä eri kouluilla 
ja luokka-asteilla on kymmeniä erilai-
sia lukujärjestyksiä. Ryhmät pyritään 
suunnittelemaan siten, että lapsille 
tulisi mahdollisimman vähän odotte-
lua harrastuksen alkuun koulupäivän 
jälkeen. Koronaan liittyvät kokoontu-
misrajoitukset ovat rajoittaneet osal-
listujamääriä etenkin suosituimmissa 
ryhmissä, koska yhteen ryhmään 
voidaan ottaa ohjaajan lisäksi ainoas-
taan yhdeksän lasta.

Myös etsivää harrastustoimintaa on 
pystytty lisäämään Ylöjärven mallin 
puitteissa. Syksyllä Ylöjärven yhtenäis-
koululla pilotoitu ja osallistujilta posi-
tiivista palautetta saanut kokeilu saa 
nyt jatkoa Ylöjärven yhtenäiskoulun 
lisäksi Metsäkylän ja Kauraslammen 
yhtenäiskouluilla. Etsivässä harras-
tustoiminnassa kouluyhteisöohjaaja 
ja kouluterveydenhuolto kartoittavat 
oppilaita, joilla ei ole harrastusta ja 
jotka ovat mahdollisesti vaarassa 
syrjäytyä.

– Kun ryhmä on kasassa, he läh-
tevät yhdessä kouluyhteisöohjaajan 
kanssa kokeilemaan erilaisia harras-
tuksia, Puttonen tarkentaa. Nämä 

harrastuskokeilut toteutetaan lasten 
toiveet huomioiden.

Harrastamisen Ylöjärven mallille 
haetaan jatkorahoitusta lukuvuodelle 
2021–22. Rahoitushaku aukeaa maa-
liskuussa. Päätös meneillään olevan 
pilotin rahoituksesta saatiin aivan jou-

Alisa Jokinen ja Väinö Vuokko osallistuvat Siivikkalan koululla 1.–3.-luokkalaisten  Animaatiota käsityön keinoin -työpajaan.
Lehden etukannen kuvassa taiteilevat Veera Yliaho ja Emma Reijasto.

Harrastuskerhoja on kaikkiaan kuutisenkymmentä.        Oskari Makkonen ja Väinö Vuokko innostuivat 
animaatioiden teosta.

 Anna-Maria Mäkelä ohjaa Jasmin Saloa ja Marsel Lempistä Siivikkalan koulun animaa-
tiotyöpajassa.

lukuun viimeisinä päivinä ja toiminta 
saatiin käyntiin nopeasti.

– Ryhmät käynnistyivät viikolla 3.
Olimme varmasti Suomessa ensim-
mäisten joukossa, jotka saivat tämän 
käyntiin – ellei jopa ensimmäinen 
kunta. l

Yrittäjyyslinjan 
abiturientit:   
Y-linja ylitti odotukset
Ylöjärven lukion uuden yrittäjyyslinjan ensimmäiset abiturien-
tit valmistautuvat kevään ylioppilaskirjoituksiin ja heillä on ta-
kanaan monia valmiuksia mukanaan tuoneet y-linjan opinnot.
Teksti ja kuva: Sanna Hillberg

Kolmen vuoden aikana on 
päässyt kokemaan paljon 
mahtavia asioita. Yrittäjyys-

linja tarjoaa jokaiselle jotakin, sillä 
opintoihin kuuluu laajasti erilaisia 
kursseja. Kokonaisuutena parasta 
y-linjassa on juuri se, että siellä
pääsee kokemaan ja oppimaan niin 
paljon erilaisia taitoja, joista on hyö-
tyä tulevaisuudessa, tiivistää Ronja 
Raittinen, joka halusi ”normiluki-
on” ohella opiskella yrittäjyyttä ja 
työelämätaitoja.

Y-linjan opiskelijat ovatkin tiimi-
työskentelyn ja erilaisten projektien 
myötä oppineet muun muassa 
myynti-, markkinointi- ja asiakas-
palvelutaitoja. Käytännön yrittäjyys 
tuli tutuksi toisella vuosikurssilla, 
kun he perustivat Vuosi Yrittäjänä 
-ohjelman puitteissa nuori yrittä-
jyys- eli NY-yrityksiä.

Milana Itäpään lukio-opinnot 
huipentuivat kertaalleen jo ennen 
ylioppilaskirjoituksia kun hänen, 
Veikka Kukon ja kahden muun 
nuoren muodostama, rusetteja 
kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista 
valmistava Jalo NY voitti valtakun-
nallisen Uskalla yrittää -kilpailun.

– Ysillä yrittäjyys ei vielä niin kiin-
nostanut, mutta yrittäjähenkisyys 
ja -asenne ovat heränneet y-linjalla, 
hän kertoo.

Rasmus Kautolle y-linja oli 
selkeä valinta.

– Tiesin, että minua kiinnostaa
bisnes. Tämä on ollut minulle 
täydellinen koulu; täällä pääsee to-
teuttamaan omaa potentiaaliaan ja 
verkostoitumaan samoja intressejä 
omaavien ihmisten kanssa.

Kauton tiimin Los Eventos -nimi-
nen tapahtuma-alan NY-yritys ehti 
järjestää ainoastaan yhden tapah-
tuman ennen kuin koronarajoituk-
set käytännössä sulkivat tapahtu-
ma-alan. Abit kohtasivat viimeisenä 
lukiovuotenaan muitakin koronan 
mukanaan tuomia takaiskuja, kun 

esimerkiksi abiristeily ja penkkarit 
peruttiin.

Opinnot y-linjalla ovat vahvista-
neet abiturienttien itseluottamusta, 
työelämätaitoja, oma-aloitteisuutta 
ja uskallusta tehdä uusia asioi-
ta. Tiimioppimisen myötä myös 
opiskelukavereiden piiri on tiivis. 
Kesätöikseen osa heistä suunnit-
telee itsensä työllistämistä ja jopa 
oman yrityksen perustamista.

– Jos olet käynyt yrittäjyyslinjan,
olet aika valmis työelämään, toteaa 
Kukko ja suosittelee y-linjaa myös 
niille, jotka eivät ehkä koe yrittäjyyt-
tä omakseen.

– Olisin jäänyt todella paljosta
paitsi, jos en olisi lähtenyt y-linjalle. 
Se on mahdollistanut verkostot ja 
ollut avain siihen, että pääsee koke-
maan ja oppimaan, sanoo Itäpää. l

Toisen asteen yhteishaku 
7.4.2021 asti.

Yrittäjyyslinjan abiturientit Milana Itäpää, Rasmus Kautto ja Veikka Kukko (oik.) ovat 
tyytyväisiä monipuolisiin lukio-opintoihinsa.

Tiesin, 
 että minua  
kiinnostaa bisnes.  
Tämä on 
ollut minulle  
täydellinen  
koulu.
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Kunteko palkitsi kotihoidon
l Ylöjärven kaupungin kotihoito
palkittiin viime vuoden lopulla
Kunteko-ohjelmassa uudesta
tavasta palvella ikäihmisiä eli
kotihoidon sähköisestä etäpal-
velusta. Ohjelmassa palkitut teot
(34) oli valittu noin sadasta kehit-
tämisteosta, jotka oli ilmoitettu
vuonna 2020 Kuntekon Tekojen
tori -verkkosivustolle: www.
kunteko.fi/tekojen-tori.

Ylöjärven kotihoidossa aloi-
tettiin helmikuussa 2020 uutena 
palvelumuotona VideoVisit-etä-
hoito. - Etäpalvelu on hyvä ja 
toimiva vaihtoehto, varsinkin 
silloin, kun etäisyydet ovat pitkiä 
ja matkoihin kuluu paljon aikaa. 
Etäpalvelu on myös ympäris-
töystävällinen toimintamuoto, 
todetaan kehittämistyön esitte-
lyssä Kuntekon sivuilla.
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Kuntavaalit  
siirtyvät kesään
l Kuntavaalit ovat koronatilanteen
takia siirtymässä huhtikuulta kesä-
kuulle. Kuntavaalien siirtämisestä ke-
säkuun 13. päivään tehtiin poliittinen
linjaus oikeusministerin ja eduskun-
nassa edustettuina olevien puoluei-
den puoluesihteereiden kokouksessa
6.3.2021. Eduskunta päättää kunta-
vaalien siirrosta hallituksen esityksen
pohjalta.

Kuntavaalien uudeksi aikatauluksi 
ollaan esittämässä seuraavaa: en-
nakkoäänestys kotimaassa 26.5.-8.6., 
ennakkoäänestys ulkomailla 2.-5.6., 
vaalipäivä 13.6., tulosten vahvistami-
nen 16.6. ja valtuustokauden aloitus 
1.9.2021 (lähde: vaalit.fi 12.3.2021).

Ylöjärven keskusvaalilautakunnal-
le jätettiin alkuperäisen aikataulun 
mukaisesti ehdokashakemukset 9.3. 
mennessä. Ehdokkaita asetti 9 tahoa, 
joilla on yhteensä 184 ehdokasta 
(viime kuntavaaleissa 194). Vaalien 

KAS-asuntojen vuokralaisvalinnat
siirtyivät omistajayhtiölle
l KAS-vuokra-asuntojen asukasvalin-
nat päättyivät Ylöjärven kaupungin
asuntotoimessa 31.12.2020. Vuokra-
laisvalinnoista vastaa nykyisin asun-
tojen omistajayhtiö, KAS asunnot Oy.
Vuokrausneuvottelijan yhteystiedot

löytyvät KAS-asuntojen nettisivuilta 
kunkin asunnon kohdalta (www.kas.
fi). KAS asunnot Oy:llä on Ylöjärvellä 
noin 550 vuokrakotia kerros-, rivi- ja 
luhtitaloissa eri puolilla kaupunkia 
(1-5 huonetta).

Lastensuojelu saa tilat
terveyskeskuksen lähelle
l Kaupungin lastensuojelun käyttöön
hankitaan siirtokelpoinen rakennus,
joka sijoitetaan Ylöjärven terveyskes-
kuksen taakse, Seijantien leikkikentän
viereen. Toiminta uudessa rakennuk-
sessa alkaa viimeistään elokuussa.

Lastensuojelussa työskentelee tällä 
hetkellä 15 henkilöä. Työtiloja on sekä 
perusturvakeskuksessa että kau-

pungintalolla. Perusturvakeskuksen 
tilanahtauden ja sisäilmaongelmien 
vuoksi kaikki työntekijät eivät voi työs-
kennellä keskuksen tiloissa. 

Lastensuojelulle yksi yhteinen toi-
mitila ja sen sijainti terveyskeskuksen 
läheisyydessä tuovat merkittäviä toi-
minnallisia etuja. Terveyskeskuksessa 
toimii mm. Ylöjärven perheneuvola.

siirtymisen vuoksi ehdokasasettelu 
voi vielä täydentyä.

Ehdokasmäärät Ylöjärvellä 9.3.2021
•  Kansallinen Kokoomus

32 ehdokasta
• Liike Nyt 1 ehdokas
• Perussuomalaiset 38 ehdokasta
• Suomen Keskusta 19 ehdokasta
•  Suomen Kristillisdemokraatit

12 ehdokasta
•  Suomen Sosialidemokraattinen

puolue 36 ehdokasta
•  Valitsijayhdistys 

Jorma Grönlund 1 ehdokas
• Vasemmistoliitto 20 ehdokasta
• Vihreä liitto 25 ehdokasta

Lisätietoja: Ylöjärven keskusvaalilau-
takunnan sihteeri, hallintopäällikkö 
Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371 tai 
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi sekä 
ylojarvi.fi/vaalit.

Kaupunginjohtajan 
haku käynnissä
l Ylöjärven kaupunginjohtajan
viran hakuaika päättyi perjantaina
26.2.2021. Rekrytointi jatkuu vielä
suorahaulla 19.3. asti. Suorahaun
aikana hyödynnetään suostumusme-
nettelyä. Tavoitteena on valita uusi
kaupunginjohtaja kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa 24.5.

Kaupunginjohtajan viran erityisinä 
kelpoisuusehtoina ovat yliopistossa 
suoritettu ylempi korkeakoulututkinto 
sekä kokemus vaativista johtotehtä-
vistä. Tehtävän menestyksekäs hoita-
minen edellyttää lisäksi perehtynei-

syyttä strategiseen kuntajohtamiseen 
sekä tuntemusta kunnallishallinnosta 
ja -taloudesta. 

Kuusi vuotta Ylöjärveä luotsannut 
kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto 
irtisanoutui tehtävästään tammikuus-
sa. Vt. kaupunginjohtajana toimii kau-
punkirakennejohtaja Pauli Piiparinen.

Ylöjärven kunnan/kaupunginjoh-
tajina ovat toimineet Pauli Poussu 
(1965-91), Pauli Ihamäki (1991-95), 
Pentti Sivunen (1995-2015) ja Jarkko 
Sorvanto (2015-21).

Ratikan seudullinen 
yleissuunnitelma valmistui
l Tampereen raitiotien seudullisen
yleissuunnitelman loppuraportti ja
suunnitelma-aineistot ovat valmis-
tuneet. Suunnitelmassa kuvataan
raitiotien jatkolinjojen ratavarausten
sijainnit Tampereelta Härmälän kaut-
ta Pirkkalaan, Taysilta Koilliskeskuk-
sen kautta Kangasalan Lamminrah-
kaan ja Lielahdesta Ylöjärvelle sekä

ratavaraukset Kangasalan Saaren-
maalla. Yleissuunnitelman tulokset 
ja johtopäätökset palvelevat yleis- ja 
asemakaavoitusta, katusuunnittelua 
ja kunnallistekniikan sijoittamisen 
suunnittelua. Yleissuunnitelma ei ole 
sitova eikä tähtää välittömään raitio-
tien rakentamiseen. www.ylojarvi.fi/
raitiotie

Kesäksi töihin kaupungille
l Ylöjärven kaupunki tarjoaa lukuisia
eripituisia sijaisuuksia lähihoitajille,
sairaanhoitajille ja sosionomeille
sekä hoitotyön opiskelijoille perus-
turvaosaston eri yksiköissä kesällä
2021. Paikkoja on vielä erityisesti
ikäihmisten palveluissa, kotihoidossa
ja asumispalveluissa.
www.ylojarvi.fi/sijaisuudet

Kaupunki tukee paikallisia nuoria 
työllistäviä ylöjärveläisiä yrityksiä ja 
yhdistyksiä myös tulevana kesänä. 
Tuen määrä on 250 euroa/kesätyö-
paikka ja kaupunki maksaa tuen 
työjakson jälkeen työnantajalle palk-

katodistusta vastaan. Työnantaja voi 
saada kesätyötukea enintään kahden 
nuoren työllistämiseen.  
www.ylojarvi.fi/tyopaikat

Koululaisten vuosittainen kesätyöha-
ku kaupungille päättyi 10.3. Haetta-
vana oli 67 tehtävää, kestoltaan 2-5 
viikkoa.

Ensi kesänä Ylöjärvellä työskente-
lee myös somettava kesäretkeilijä. 
Retkeilijän tehtävänä on tutustua 
Ylöjärven luonto- ja matkailukohtei-
siin sekä ennen kaikkea kertoa niistä 
kiinnostavasti muille. Kannattaa pysyä 
some-kuulolla!

Tukea 
varhais- 
kasvatukseen

Hankkeen työparin 
hyvinvointipedagogi 
Johanna Vainion ja 

hyvinvointierityisopettaja Sari 
Listenmaan tehtävänä on 
tukea varhaiskasvatuksen työ- ja 
kokonaishyvinvointia käymällä 
pedagogisia, voimaannutta-
via keskusteluja lapsiryhmien 
kasvattajatiimien kanssa sekä 
antamalla positiivista huomiota 
ja läsnäoloa lapsiryhmille.

– Käytännössä jalkaudun ryh-
miin lisäresurssiksi ja kasvatus-
kumppaniksi. Tärkeää on lasten 
kuuleminen tässä koronatilan-
teessa. Lisäksi tarjoan tukea tun-
ne- ja kaveritaitojen ohjaukseen. 
Työparini käy tiimien kanssa 
pedagogisia keskusteluja siitä, 
mitä ryhmälle kuuluu, kertoo 
Vainio.

Tiimit tarvitsevat tukea siinä, 
miten toimia poikkeusajan 
mukanaan tuomissa haasteissa 
ja tuntemuksissa. Korona-ai-
kana säädökset ja suositukset 
on pitänyt ottaa käyttöön usein 
nopealla aikataululla, mikä on 
haastavaa ja vaikuttaa samalla 
turvallisuuden tunteeseen.

– Korona-aikana jokainen

päivä on varhaiskasvatuksessa 
ikään kuin uusi ryhmätoimin-
nan ja sen koheesion kannal-
ta, kun henkilöstön ja lasten 
kokoonpanot vaihtelevat, Vainio 
jatkaa.

Leikki tuo poikkeusaikanakin 
lapsille turvaa ja iloa. Leikin 
lomassa saatu myönteinen 
palaute tukee vuorovaikutustai-
tojen kehittymistä.

– Monet lapset ja lapsiryhmät
hyötyvät tällaisesta jalkautuvasta 
tuesta, turvallisesta ja kuunte-
levasta henkilöstä, joka kulkee 
mukana ryhmän pedagogiikan 
suunnittelemisessa. Tällainen 
toimintamalli on merkittävässä 
asemassa ryhmässä oppimisen 
tukemisessa. Lisäksi tarvitaan 
perheiden kanssa tehtävää 
työtä. Tämän työn jatkaminen 
olisi hirmu tärkeää muutenkin 
kuin koronan puitteissa, Vainio 
toteaa.

Hankkeen myötä on saatu 
paljon ymmärrystä ennaltaeh-
käisevän työn laadusta ja sille 
toivotaan lisärahoitusta.

– Tarvitsemme pitkäjänteis-
tä ja intensiivistä työtä, Vainio 
kiteyttää. l

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa on 
käynnissä koronapandemian aiheutta-
mia poikkeusoloja tasaava hyvinvointi-
hanke, jota rahoitetaan valtion erityis-
avustuksella. 
Teksti: Sanna Hillberg

Monet lapset hyötyvät  
jalkautuvasta tuesta,  
turvallisesta ja  
kuuntelevasta henkilöstä, 
joka kulkee mukana  
ryhmän pedagogiikan 
suunnittelemisessa. Tänä vuonna on saatu kerrankin nauttia lumen ja pakkasen eduista eli upeista maas-

toladuista ja ulkojäistä. Yksi talven hiteistä on ollut Räikänpuiston pulkkamäki, joka tuli 
mahdolliseksi Räikän tykkilumiladun uuden reitin myötä. Kiitos liikuntapaikkojen kunnos-
sapidolle kuluneesta kaudesta!

Kunteko-ohjelmassa palkittua etäpalvelua oli kehittämässä koko työyhteisö. 
Kuvassa kotihoidon osaavaa hoitajajoukkoa; kukkien kera lähihoitaja Mirja 
Oja ja kunniakirjan kanssa sairaanhoitaja Eija Myllymäki, jotka ilmoittivat 
Ylöjärven kehittämisteon Kunteko-ohjelmaan.

Meloja Jeremy Hakala on Ylöjärven Vuoden 2020 urheilija.

Onnittelut  
vuoden valinnoille
l Onnittelemme jälleen oman alansa huippuja, vuoden 2020 parhaita
ylöjärveläisiä urheilutoimijoita ja kulttuuripalkinnon saajaa.

Vuoden 2020 kulttuuripalkinnon sai heraldikko Harri Rantanen. 
Kulttuuripalkinto myönnetään ylöjärveläiselle henkilölle tai yhteisölle 
ansioista Ylöjärven taide- ja kulttuurielämän edistämiseksi tai merkit-
tävästä kulttuuriteosta.

Vuoden 2020 urheilutoimijat palkittiin seuraavasti: vuoden urheilija 
Jeremy Hakala, Kangasalan melojat / melonta, vuoden nuori urheilija 
Naatan Skyttä, Ilves / jalkapallo, vuoden joukkue Ylöjärven Ilves, P17 
/ futsal, vuoden seuratoimija Terhi Niemenmaa ja Marja-Leena Nie-
menmaa, Ylöjärven Isku ja vuoden teko Ylöjärven Ryhti, voimanosto-
jaosto. Lisäksi kaupunki palkitsi useita muita ylöjärveläisiä urheilijoita 
SM-kisamenestyksestä. 

Palkittavat valitsee vuosittain vapaa-aikalautakunta. Palkittuja 
muistetaan stipendein. Vuoden 2020 palkinnot julkistettiin 10. helmi-
kuuta videona, joka on katsottavissa kaupungin Youtube-kanavalla.

Onnea Pimara Oy!
Maanrakennuksen ja kunnossapidon moniosaaja Pimara Oy 
on saanut Ylöjärven kaupungin elinkeinopalkinnon 2021.

http://www.kunteko.fi/tekojen-tori
http://www.kunteko.fi/tekojen-tori
http://www.kas.fi
http://www.kas.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
http://www.ylojarvi.fi/
http://www.ylojarvi.fi/sijaisuudet
http://www.ylojarvi.fi/tyopaikat
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Millainen on  
sinun sosiaali- ja  
terveyskeskuksesi?
Sosiaali- ja terveyspalve-
lujen uudistaminen on 
alkanut koko Suomessa 
ja Ylöjärven kaupunki on 
mukana toteutuksessa.
Ylöjärven kotisivuilla on 
avoinna kysely, jossa kar-
toitetaan kaupunkilaisten 
toiveita tulevaisuuden so-
siaali- ja terveyspalveluis-
ta. Kyselyyn voi vastata 
22.3.2021 asti. Paperisia 
kyselylomakkeita on 
saatavilla terveysasemilla 
ja kaupungin perusturva-
keskuksessa. 
Verkkokysely löytyy 
sosiaali- ja terveyspalve-
luiden osiosta kaupungin 
kotisivuilta osoitteesta  
www.ylojarvi.fi/ 
tulevaisuuden-sote-keskus.

Potilastietojen
järjestelmä vaihtuu
l Ylöjärven kaupungin potilastietojärjestelmä vaihtuu maanantaina
22.3.2021 kello 7. Vaihdoksen vuoksi terveyskeskuksen asiakkaita
pyydetään huomioimaan seuraavat asiat:

–  Viikoilla 12-13 eli 22.3. - 4.4. vastaanottotoiminta keskittyy kiireellis-
tä hoitoa tarvitseviin. Reseptien uusinnassa voi olla viivettä.

–  Viikoilla 12-13 eli 22.3. - 4.4. ota vastaanotolle mukaasi valmiiksi täy-
tetty lääkelista, mikäli suinkin mahdollista. Lomakkeen voi tulostaa
sivulta ylojarvi.fi/terveyspalvelut, niitä on jaossa myös terveysasemil-
la.

–  Varaa kiireettömiä vuositarkastusaikoja vasta toukokuun alusta
alkaen.

–  Huomioi eTerveyspalveluiden väliaikaiset rajoitukset. eTerveyden
sähköiset lomakkeet ja web-viestit ovat poissa käytössä 22.3. klo 9
asti. Koko eTerveys on poissa käytöstä to 18.3. -  ma 22.3. klo 9.

–  Omakannasta (omakanta.fi) kannattaa varmistaa, että omat suostu-
mukset terveystietojen käyttöön ovat ajan tasalla.

Samaan aikaan potilastietojärjestelmän muutoksen kanssa tervey-
denhuoltoa kuormittavat koronarokotukset. – Toivomme asiakkail-
tamme ymmärrystä poikkeuksellisessa tilanteessa. Kiireellinen hoito 
on turvattu, mutta kiireettömän toiminnan osalta joudumme teke-
mään väliaikaisia järjestelyjä, toteaa ylilääkäri Teija Lahti Ylöjärven 
terveyskeskuksesta.

Päivystysapu auttaa hädässä
l Pirkanmaalla käynnistyi
vuoden alussa yhteinen ympä-
rivuorokautinen päivystyksen
palvelunumero 116117. Kaikki
terveydenhuollon päivystykseen
aikovat pirkanmaalaiset soittavat
nyt numeroon 116117 silloin,
kun oma terveysasema on kiinni.
Numerossa arvioidaan kiireel-
lisen hoidon tarve ja ohjataan
oikeaan hoitopaikkaan. Nume-
rosta saa myös apua ja itsehoi-
to-ohjeita äkillisiin terveysongel-
miin. Päivystysapu on sosiaali- ja
terveysministeriön linjaama
toimintamalli.

Paikallisten terveysasemien 
yhteydenottotavat ovat ennal-
laan. Oma terveysasema on 
ensisijainen hoitopaikka, jossa 
hoidetaan myös kiireelliset asiat 
sen ollessa auki.

Ylöjärven terveyskeskuksen 
ensiapu palvelee ma-pe klo 
8-20 ja la-su klo 10-18. Ensiapu

toimii ajanvarauksella, p. 03 565 
28000. Hätätilanteessa ensia-
puun voi tulla suoraan tai voi 
soittaa yleiseen hätänumeroon 
112.

Muina aikoina (myöhään 
iltaisin ja öisin) ylöjärveläisiä 
palvelee Ensiapu Acuta Taysissa 
Tampereella, p. 116117 (päivys-
tysapu).

Alle 16-vuotiaat välitöntä 
hoitoa tarvitsevat hoidetaan 
yöaikaan Taysin Lasten Päivys-
tyksessä. Tapaturman vuoksi 
hoitoa tarvitsevat alle 16-vuoti-
aat hoidetaan kuitenkin Ensiapu 
Acutassa.

Ikäihmisten  
neuvontapuhelin
l Ikäneuvo 040 733 3949 on 16
Pirkanmaan kunnan yhteinen
ikäihmisten neuvontapuhelin,
josta saa apua arjen isoihin ja
pieniin pulmiin. Tietoa saa sekä
kunnan että yksityisten palve-
luista ikäihmisille ja esimerkiksi
taloudellisista etuuksista. Pu-

helimeen vastataan arkisin klo 
8.30–16. Puhelu, myös jonotus, 
maksaa paikallispuhelumaksun 
(pvm) tai matkapuhelumaksun 
(mpm) verran. Matkapuhelu-
maksun määrä riippuu soittajan 
operaattorinsa kanssa tekemäs-
tä sopimuksesta.

Kohti  
tulevaisuuden  
sosiaali- ja  
terveyspalveluita 

Tulevaisuudessa sote-palvelut saa keski-
tetymmin, kun nykyisten terveyskeskus-
ten tilalle perustetaan verkostomaisesti 
toimivia sote-keskuksia. Valtakunnallisen 
sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa 
sosiaali- ja terveysalan palveluiden saata-
vuutta ja saavutettavuutta.
Teksti: Sanna Hillberg Kuva: Rami Marjamäki

Ylöjärvi on mukana Pir-
kanmaan Tulevaisuuden 
sote-keskus -hankkeessa 

(PirSote), jota hallinnoi Pirkanmaan 
liitto. Hanke käynnistyi lokakuussa 
2020. Hankkeen toiminta-aika on 
vuoden 2022 loppuun ja uuden-
tyyppisiin sote-keskuksiin siirrytään 
asteittain. Hankkeessa ovat mukana 
kaikki Pirkanmaan kunnat, Taysin 
perusterveydenhuollon yksikkö sekä 
sosiaalialan osaamiskeskus Pikas-
sos. Rahoituksesta vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriö.

PirSoten keskeisenä tavoitteena 
on, että palvelut ovat asiakkaiden 
ulottuvilla oikea-aikaisesti ja sujuvasti 
yhdellä yhteydenotolla.  

– Tiivistämme sitä yhteistyötä, jota
palveluiden sisällä tehdään asiakkaan 
kanssa, jotta ihmisten ei tarvitse 
siirtyä palvelusta toiseen, kertoo Ylö-
järven PirSote-hankekoordinaattori 

Suvi Saarinen.
Hankekokonaisuus on laaja ja 

sisältää viisi eri teemaa. Näitä kaikkia 
kehitetään myös Ylöjärvellä. Teemoi-
hin kuuluvat perusterveydenhuollon 
avovastaanottopalvelut, sosiaali-
huollon palvelut, lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut, hyvinvoinnin ja 
terveyden edistäminen sekä digitaali-
set palvelut.

– Jokaisessa teemassa on kehit-
täjätiimit ja vastuuhenkilöt, kertoo 
apulais ylilääkäri Merja Hietanen 
Ylöjärven terveyskeskuksesta.

Kehittämistyössä on mukana neli-
senkymmentä Ylöjärven kaupungin 
työntekijää. Osa heistä on mukana 
useammassa kehittäjätiimissä. Tämä 
mahdollistaa monialaisen näkökul-
man palveluiden kehittämiseen.

– Yksi tavoite on kaataa ja madaltaa
raja-aitoja, että pystyttäisiin parem-
min ja oikea-aikaisemmin palvele-

maan asiakkaita. Tarkoituksena on 
kehittää palveluja yhteistyössä ja 
saada aikaan toimivampi kokonaisuus 
niin, että asiakas saisi oman asiansa 
hoidettua mahdollisimman sujuvasti 
ja helposti, Hietanen sanoo.

Organisaatiotasolla päämääränä 
on purkaa päällekkäisiä palveluja 
ja tiivistää yhteistyötä. Jo olemassa 
olevia hyviä käytänteitä jatkoja-
lostetaan. Tämä tuo säästöjä, kun 
resursseja pystytään kohdentamaan 
paremmin.

– Emme muuta mitään muutta-
misen vuoksi, vaan haemme syner-
giaetuja ja oikea-aikaisuutta, toteaa 
Hietanen.

Tulevaisuuden palvelumalleista tul-
laan keskustelemaan kaupungin eri 
neuvostojen kanssa. Myös kaupunki-
laisilta toivotaan mielipiteitä tulevai-
suuden sote-palveluista. Korona-ai-
kana ei ole ollut mahdollista järjestää 

julkisia keskustelutilaisuuksia, mutta 
asukkaat voivat osallistua esimerkiksi 
vastaamalla kaupungin verkkosivuilla 
olevaan kyselyyn.

– Kaupunkilaiskyselyllä haluamme
kartoittaa asukkaiden toiveita ja tar-
peita, Hietanen sanoo.

PirSote-hanke etenee 
 Ylöjärvellä asteittain
– Olemme esimerkiksi parhaillaan
kehittämässä fysioterapian suorapal-
velua: jos tulee esimerkiksi akuutti
selkäkipu, niin sen sijaan, että jonot-
taisi lääkärille, voisikin päästä suoraan
fysioterapeutin vastaanotolle.

Vuoden alusta lähtien Ylöjärven 
terveyskeskuksessa on ollut käytössä 
ei-kiireellisten asioiden ympärivuo-
rokautinen takaisinsoittojärjestelmä. 
Pirkanmaan keskitetty päivystysnume-
ro 116117 avattiin niin ikään tammi-

Pirkanmaalla on käynnissä "Tu-
levaisuuden sote-keskus -hanke" 
(PirSOTE) osana valtakunnallista 
ohjelmaa ja sote-uudistusta. Hank-
keen tarkoituksena on kehittää 
perustason sosiaali- ja terveyspal-
veluja Pirkanmaan maakunnan 
alueella. Yksi kehitysteemoista on 
lapsi- ja perhepalvelujen kokonai-
suus. Kuvassa terveydenhoitaja 
Sini Iivonen (8/2020).

kuussa. Kesäkuussa otetaan käyttöön 
OmaOlo-palvelu, jonka kautta asiakas 
saa muun muassa arvion hoidon 
tarpeen kiireellisyydestä sekä omahoi-
to-ohjeita. Vanhuspuolella käytössä 
olevan VideoVisit-etähoitopalvelun 
käytön laajentamista harkitaan, ja säh-
köisiä palveluita halutaan lisätä.

Hankkeen puitteissa kehitetään 
parikymmentä vuotta käytössä ollutta 
omalääkärimallia, jotta kaikki ylöjär-
veläiset asuinalueesta riippumatta 
olisivat tasa-arvoisessa asemassa 
palveluiden saatavuuden suhteen.

– Haluamme pitää omalääkärimal-
lista hyvät asiat, mutta huonot puolet 
pitää korjata, sanoo Hietanen. Hän 
katsoo luottavaisesti PirSote-hank-
keen tulevaisuuteen:

– Tätä ei ole kytketty suoraan halli-
tusohjelmaan, vaan tämä on hanke. 
Vaikka maan hallitus vaihtuu, tämä 
työ jatkuu.

http://www.ylojarvi.fi/
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Lupa-asiat  
hoituvat diginä

Ylöjärvellä rakentami-
seen liittyvät lupa-asiat 
hoituvat jo käytännössä 

kokonaan sähköisesti. Muuta-
massa vuodessa rakentajat ovat 
oppineet hakemaan raken-
nus- ja toimenpideluvat sekä 
tekemään ilmoitukset Lupapiste.
fi-palvelussa.

Ympäristölautakunta vahvisti 
uuden asiakaspalveluperi-
aatteen viime joulukuussa, ja 
samalla lupa- ja valvontavas-
tuualueen palveluperiaatteet 
katsottiin digiaikaan sopiviksi.

– Toimenpideluvan tai ilmoi-
tuksen voi edelleen halutessaan 
tehdä paperisena, mutta se 
alkaa olla harvinaista, johtava 
rakennustarkastaja Katja Hele-
nius kertoo.

– Sähköistä palvelua on kiitelty 
esimerkiksi sen nopeudesta. Kun 
saan päätöksen valmiiksi ja pai-
nan nappia, tieto kulkee saman 
tien nettiin ja kaupungintalon 
A-oven eteisen julkipanonäytölle 
sekä ennen kaikkea rakentajalle. 
Työt päästään aloittamaan ilman 
turhia odotteluja.

Sähköistä palvelua sujuvoittaa 
sekin, että rakennuslupahake-
muksen tekijä on usein projektin 
pääsuunnittelija eli alan ammat-
tilainen. Yksityishenkilöt saavat 
neuvoja rakennusvalvonnan 
verkkosivuilta ja puhelimitse: 
rakennusvalvonnan neuvonta-

Viime vuonna kaupunki jakoi ennätysmäärän tontteja. Tulevana kesänä moni 
perhe alkaa rakentaa unelmakotiaan Ylöjärvelle.

puhelin vastaa joka arkipäivä 
kello 10–11 ja 13–14.

Myös tieto rakennusval-
vonnasta valtion rakennus- ja 
huoneistorekisteriin kulkee 
sähköisesti. Parhaillaan ra-
kennusvalvonnassa otetaan 
ensimmäisenä Suomessa käyt-
töön ohjelmistorobotteja, jotka 
välittävät tietoa kaupungin ja 
valtion järjestelmien välillä. Ylö-
järven rakennusvalvonta on ollut 
kehittämässä robotteja kuuden 
kunnan joukossa.

Vaikka uudet luvat ja ilmoi-
tukset hoituvat jo sähköisesti, 
arkistoissa on vielä valtava mää-
rä vanhoja lupia, piirustuksia ja 
selvityksiä, jotka on digitoitava. 
Digitointia tekee yksi henkilö 
kolmena päivänä viikossa.

Kaikkiaan rakennusvalvonnas-
sa eletään työntäyteistä aikaa. 
Koronarajoitusten kasvattama 
kotoilutrendi on lähes kolmin-
kertaistanut toimenpidelupa-
hakemusten ja -ilmoitusten 
määrän. Viime vuonna kaupunki 
myös jakoi ennätysmäärän tont-
teja, joten tulossa on tavallista 
enemmän lupahakemuksia.

– Uskon, että selviytydymme 
kasvaneesta työmäärästä ilman 
pitkiä viivästyksiä. Rakennus-
valvonta on nyt pitkästä aikaa 
täysilukuinen eli kaikki virat on 
täytetty, Katja Helenius sanoo. l
www.ylojarvi.fi/rakennusvalvonta

Rakentajat ovat oppineet nopeasti 
käyttämään lupa-asioissa sähköisiä 
palveluita.
Teksti: Susanna Viljanen  Kuva: Mika Hiltunen

Valtaosa Pirkanmaan työttö-
mistä työnhakijoista siirtyy 
maaliskuussa työ- ja elin-

keinotoimistolta kuntien asiakkaiksi. 
Työllisyyden kuntakokeilu koskee 
kaikkia alle 30-vuotiaita työnhakijoita 
sekä työnhakijoita, jotka eivät ole 
oikeutettuja ansiopäivärahaan. TE-toi-
miston asiakkaiksi jäävät vain 30 vuot-
ta täyttäneet työnhakijat, jotka saavat 
ansiosidonnaista päivärahaa.

– Ylöjärvellä valtaosa noin 1600 
työttömästä siirtyy kaupungin asi-
akkaiksi. Yli 30-vuotiaita ansiosidon-
naista päivärahaa saavia on meillä 
vain satakunta, työllisyys- ja turvalli-
suuspäällikkö Pekka Mansikkamäki 
arvioi.

Kokeilun myötä kaupungin työlli-
syyspalveluiden asiakkaaksi siirtyviin 
otetaan yhteyttä sekä sähköisesti että 
kirjepostilla.

Oppaaksi  
polulle
Kaupungin työllisyyspalveluiden 
asiakkaille nimetään henkilökoh-
tainen osaamis-, motivaatio- ja 
aktiivisuus- eli OMA-valmentaja. Hän 
opastaa työnhaussa tai koulutuk-
seen hakeutumisessa sekä neuvoo 
työttömyyteen ja työkykyyn liittyvissä 
viranomaisasioissa.

– OMA-valmentaja tukee asiakasta 
aktiivisesti löytämään oman polkunsa 
kohti työtä, opiskelua tai vaikka kun-
touttavaa työtoimintaa, työvalmen-
nuspäällikkö Anne Uurasjärvi kertoo.

– Henkilökohtainen kontakti on täs-
sä tärkeä. Korona-aikana palvelemme 
paljon puhelimitse tai sähköisesti, 
mutta tapaamisiakin järjestetään, 
OMA-valmentaja Risto Peltola lupaa.

Pekka Mansikkamäki uskoo, että 

henkilökohtainen työvalmennus aut-
taa erityisesti vaikeasti työllistettäviä 
ihmisiä. He tarvitsevat muitakin kuin 
TE-toimiston tarjoamia palveluita, 
mutta eivät välttämättä osaa omin 
päin niitä etsiä.

– OMA-valmentaja, joka tuntee asi-
akkaan henkilökohtaisesti, osaa etsiä 
ja tarjota koulutuksia ja palveluita, 
joista on juuri kyseiselle asiakkaalle 
selkeää hyötyä, Pekka Mansikkamäki 
sanoo.

Ekosysteemi  
avuksi
Lähipalvelussa asiakkaan käytössä 
on yhden luukun periaatteella koko 
paikallinen ”palveluekosysteemi” 
kuten sosiaali- ja terveystoimi, yri-
tykset, oppilaitokset ja viranomaiset. 
OMA-valmentaja on asiantuntija, joka 
pystyy etsimään verkostosta parhaat 

OMA-valmentaja tukee asia-
kasta aktiivisesti löytämään 
oman polkunsa kohti työtä, 
opiskelua tai vaikka kuntout-
tavaa työtoimintaa.

Valtaosa Ylöjärven työttömistä 
työnhakijoista asioi jatkossa 
Rauhalantien toimipisteessä, 
jossa heitä odottavat OMA-val-
mentajat. Toistaiseksi asiointi 
on koronarajoitusten takia 
sähköistä.

Kun koronarajoitukset helpottavat, OMA-valmentajat kuten Risto Peltola tapaavat asiak-
kaitaan  kasvotusten Rauhalantiellä.

Etsivän nuorisotyön tilat Rauhalantiellä ovat jatkossa     työllisyyspalveluiden käytössä. Etsivän nuorisotyön 
tiimille remontoidaan uusi toimipiste R-kioskin                entisiin tiloihin. 

Useimmat työttömät työnhakijat saavat maaliskuusta 
alkaen henkilökohtaista palvelua kotikaupungissa.
Teksti ja kuvat: Susanna Viljanen

OMA-valmentaja   
tueksi työnhakuun

palvelut. Yhteistyökumppaneiden 
kanssa voidaan räätälöidä asiakkaalle 
oma tie työelämään.

– Paikallisella valmentajalla on hyvä 
näkemys siitä, millaisia kouluttautu-
mis- ja työllistymismahdollisuuksia 
juuri Ylöjärvellä on. Meillä on myös 
hyvät yhteydet yrityksiin, jotka kou-
luttavat itselleen uutta väkeä oppi- tai 
koulutussopimuksella. Silloin opiskelu 
tapahtuu pääosin työnantajan tiloissa 
ja työllistymisaste on korkea, Risto 
Peltola sanoo.

Ylöjärvellä hyvät työllistymismah-
dollisuudet on erityisesti sosiaali- ja 

terveysalan töihin. Syksyllä onkin 
alkamassa paikallisesti toteutettu 
lähihoitajakoulutus, johon toivotaan 
monenlaisia alanvaihtajia. Aiempaa 
kokemusta alalta ei tarvita.

Kaupungissa työllistytään myös 
kiinteistönhuoltoon ja metallialan 
yrityksiin. Pandemia on tosin vähen-
tänyt teollisuuden työvoiman tarvetta 
tilapäisesti.

Peltola korostaa, että työttömän 
kouluttautuminen voi olla paljon 
muutakin kuin kokonaan uuden 
ammatin oppimista. Usein päivitetään 
oman alan osaamista tai täydenne-

tään omia tutkintoja.
Aina ei osaamisen päivittäminen 

riitä. Monella työnhakijalla on myös 
terveydellisiä, sosiaalisia tai taloudel-
lisia esteitä työllistymiselle. OMA-val-
mentajan ja verkostojen avulla 
ratkotaan niitäkin.

Kohti pysyviä  
ratkaisuja
Ansiosidonnaista päivärahaa saavien 
yli kolmikymppisten lisäksi kokeilun 
ulkopuolelle jäävät maahanmuuttajat 
ja vieraskieliset työnhakijat. Heitä pal-
vellaan jatkossa erillisessä yksikössä 
Tampereella, jossa on käytössä katta-
vat tulkkipalvelut ja erikoisosaamista.

1. maaliskuuta alkaneessa kokei-
lussa ovat mukana kaikki Pirkanmaan 
kunnat. Ne muodostavat yhtenäisen 
kokeilualueen, joka tekee tiivistä 
yhteistyötä. Kuntien asiakkaiksi 
maakunnassa siirtyy noin 30 000 
työnhakijaa.

Useampaa työllisyyskokeilua 
Ylöjärvellä vetänyt Pekka Mansikka-
mäki uskoo, että tästä kokeilusta voisi 
seurata jotain pysyvää.

– Valtiovallankin tahtotila on, että 
tämä kokeilu johtaa pysyviin muu-
toksiin. Mukana on jo todella iso 
joukko toimijoita ja asiakkaita, isoja 
kaupunkeja ja kokonaisia maakuntia, 
Mansikkamäki kertoo.  

Kun työllisyydenhoidon perustyö 
tehdään kunnissa, valtion tehtäväksi 
jäävät isommat linjat kuten osaavan 
työvoiman houkutteleminen ulko-
mailta Suomeen. l

http://www.ylojarvi.fi/rakennusvalvonta
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Rundi tulee 
nuorten luo

Liikkuva nuorisotyö me-
nee sinne, missä nuoret 
luonnostaan hengaavat: 

puistoihin, parkkiksille, pihoille 
ja uimarannoille. Maaliskuun 
alusta lähtien nuoriso-ohjaajat 
ovat kruisailleet ympäri Ylöjär-
veä Rundi-matkailuautolla.

– Ylöjärvi on tosi laaja paikka.
Rundi tuo nuorisotyötä sinnekin, 
missä sitä ei muuten automaat-
tisesti ole, nuoriso-ohjaajat Elina 
Mäkelä ja Sohvi Sorsa tiivistä-
vät autoilun idean.

Rundin pysähdyspaikoista 
tiedotetaan nuorisopalveluiden  
sosiaalisessa mediassa viikko 
kerrallaan, mutta auton voi 
myös kutsua tulemaan sinne, 
missä nuoret kulloinkin kokoon-
tuvat. Kevään ajan Rundi-auton 
on tarkoitus olla liikkeellä kahte-
na arki-iltana sekä vuoroviikoin 
perjantai- tai lauantai-iltana. 
Kesällä aikatauluun lisätään 
ehkä kolmaskin arki-ilta.

Rundin tavoittaa Snapchatissa 
ja Instagramissa tunnuksella  
@rundi_official

Nuorten 
ehdoilla
Kun nuoriso-ohjaajat kurvaa-
vat nuorten luo Rundi-autolla, 
kohtaaminen tapahtuu nuorten 
omissa ympyröissä ja heidän 
ehdoillaan. Rundin työntekijät 
eivät ole järjestyksenvalvojia 

Rundi-auto on liikkuva nuorisotila, jota kuljettavat nuoriso-ohjaajat Elina Mäke-
lä (vas.) ja Sohvi Sorsa.

tai poliiseja, eikä puistossa tai 
rannalla kohtaavilta nuorilta voi 
vaatia samojen sääntöjen nou-
dattamista kuin nuorisotiloissa.

Kynnys tulla juttelemaan 
Rundin nuoriso-ohjaajien kanssa 
halutaan pitää matalana ja fiilis 
rentona. Kuka tahansa saa tulla 
juttelemaan ja korona-rajoitus-
ten purkamisen jälkeen myös 
sisälle autoon lämmittelemään, 
pelailemaan tai mehulle. Autosta 
voi myös lainata työkaluja pyö-
rän tai mopon korjaamiseen.

– Tärkeintä toiminnassa on,
että nuoret kokevat ympärillä 
olevan luotettavia aikuisia, jotka 
välittävät ja haluavat tietää, 
mitä heille kuuluu, Elina Mäkelä 
sanoo.

– Haluamme varmistaa, että
kaikilla on kaikki hyvin. Jos jollain 
on huolia, me kuuntelemme. Sy-
vällisemmät keskustelut on ehkä 
helpompi käydä muualla, ja tar-
vittaessa neuvommekin nuorta 
myös muiden palveluiden pariin, 
Sohvi Sorsa kertoo.

Nuoriso-ohjaajat lupaavat, 
että toimintaa kehitetään nuor-
ten tarpeiden ja toivomusten 
mukaan, ja  suunnitelmat ovat 
joustavia. Aiempaa kokemusta 
kumipyörillä liikkuvasta nuoriso-
työstä on parin vuoden takaa, 
jolloin Aseman Lapset ry:n 
Wauto kulki Ylöjärvellä kahden 
kuukauden ajan. l

Rundiksi nimetty matkailuauto vie 
nuorisotyön sinne, missä nuoriso on.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Hyvinvointi on yksilöllinen 
kokemus, ja harva ajattelee, 
että kuntaorganisaation 

toiminnalla olisi siinä kovinkaan 
merkittävä rooli. Todellisuudessa elin-
ympäristö vaikuttaa paljonkin siihen, 
miten arjessa voimme. Kaupunki luo 
puitteet asukkaidensa hyvinvoinnille.

Kaupunginvaltuuston joulukuussa 
hyväksymä Laaja hyvinvointikertomus 
antaa hyvän kuvan siitä, mitä kaikkea 
kaupunkiorganisaatio on jo tehnyt 
ylöjärveläisten hyvinvoinnin eteen ja 
aikoo jatkossa tehdä.

– Kunnan perustehtävä on huoleh-
tia siitä, että sen asukkaat voivat hy-
vin. Laaja hyvinvointikertomus kiteyt-
tää tämän tehtävän ja kokoaa yhteen 
toimialakohtaiset, konkreettisemmat 
suunnitelmat. Se tuo kaupungin 
toimintaan johdonmukaisuutta ja 
vahvistaa hyvinvoinnin näkökulmaa 
kokonaisuudessa, hyvinvointikoordi-
naattori Anna Koski sanoo.

Asiakirjassa korostetaan isoja 
ilmiöitä kuten ympäristötekijöiden 
merkitystä, kulttuurihyvinvointia tai 
hiilineutraaliin kuntaan tähtäävää 
kestävää elämäntapaa. Valtuuston 
hyväksymä kertomus tuo isot tavoit-
teet osaksi talousarvioprosessia ja 
konkreettista toimintaa.

Helppo tehdä  
hyviä valintoja
Kun päätät kävellä lähikauppaan sen 
sijaan, että ajaisit autolla hypermar-
kettiin, teet sekä omaa että ympäris-
tön hyvinvointia tukevan valinnan. 
Kaunis ja turvallinen, hyvin hoidettu 
kävelyreitti lähikauppaan kannustaa 
kävelemään.

Hyvä valinta on myös mennä Tam-
pereelle oman auton sijaan bussilla. 
Sekin on sitä helpompaa, mitä parem-
min joukkoliikenne toimii.

Päihteettömyys on iso hyvä valinta. 
Ylöjärvi osallistuu pilottihankkeeseen, 

jossa jokaisella koululaisella on mah-
dollisuus harrastaa jotain koulupäi-
vän yhteydessä. Näin halutaan tarjota 
nuorille päihteetöntä ajanvietettä.

Konkreettisia esimerkkejä voi lukea 
lisää eri toimialojen hyvinvointisuun-
nitelmista. Ne, kuten Laaja hyvinvoin-
tikertomuskin, löytyvät kaupungin 
verkkosivuilta kohdasta Ylöjärven 
kaupunki > Hyvinvoinnin edistämi-
nen. Samasta osiosta löytyy Hyvin-
voinnin talkoot -blogi.

Tavoitteista 
käytäntöön
Laaja hyvinvointikertomus laaditaan 
aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. 

Toimivat  
asiointikanavat 
ja turvallinen 
liikkuminen  
kaupungilla  
lisäävät  
asukkaiden  
hyvinvointia.

Yhteisölliset tapahtumat ja turvallinen 
liikkuminen kaupungissa kaikkina vuoro-
kaudenaikoina ovat tärkeitä hyvinvointia 
edistäviä asioita. Kuva viime vuoden valo-
taidefestivaali Loisteesta. Kuva: StereoID

Kulttuuriharrastuksilla on iso merkitys yksilön hyvinvoinnille. Ville Leinonen musisoi Van-
han Räikän yksivuotissynttäreillä syyskuussa 2020. Kuva: Rami Marjamäki

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtiminen on yksi kunnan perusteh-
tävistä. Laaja hyvinvointikertomus ohjaa 
tämän tehtävän toteuttamista.  
Teksti: Susanna Viljanen

Mielipointtiin voi poiketa juttelemaan  
mielenterveyshuolista ilman ajanvarausta.
Teksti: Susanna Viljanen

Kaikenkattavaa 
hyvinvointia

Poikkea jutulle

Ylöjärven terveyskeskuksen 
kahvilan puoleiseen aulaan 
on tulossa keväällä pieniä 

palaveritiloja. Ne muodostavat Mie-
lipointin, uuden matalan kynnyksen 
palvelupisteen, johon voi poiketa 
ilman ajanvarausta puhumaan mie-
lenterveys-, päihde- tai sosiaalisista 
murheistaan.

Mielipointissa huolia kuuntelee 
psykiatrinen sairaanhoitaja tai so-
sionomi. Jos ongelma sitä vaatii, he 
ohjaavat kävijän tarvittaessa hakeutu-
maan muihin palveluihin.

– Työntekijöiden puheille voi tulla,
kun he ovat paikalla ja vapaana. Jos 
asia on pieni, se saattaa ratketa jo 
siinä yhdellä juttukerralla, mutta 
tarvittaessa kävijää neuvotaan ja 
rohkaistaan hakemaan apua tai 
tukea muista palveluista tai jär-
jestöiltä, ehkäisevien ja korjaavien 
hyvinvointipalvelujen johtaja Paula 
Pasanen-Aro kertoo uusien palvelu-
pisteiden ideasta.

Tapaamistilat ovat äänieristettyjä, 
lasiseinäisiä moduuleita, joista lasit 
on asiakkaan yksityisyyden ja tieto-
suojan takaamiseksi peitetty. Niiden 
sijoituspaikaksi valittiin terveyskes-

kus, jossa on helppo poiketa muun 
asioinnin yhteydessä tai tulla varta 
vasten.

Työntekijöiden ohella Mielipointista 
saattaa jatkossa löytää kokemusasi-
antuntijan tai sosiaali- ja terveysalan 
järjestön edustajan. Jos asiakas 
lähetetään esimerkiksi poliklinikalta 
tai päihdetiimistä tapaamaan koke-
musasiantuntijaa, tapaaminen voi olla 
Mielipointissa.

Palvelupisteet ovat osa kaupungin 
mielenterveyssuunnitelmaa toteutta-
vaa Poikkea Mielipointtiin -hanketta. 
Sen tavoitteena on lisätä ylöjärveläis-
ten hyvinvointia matalan kynnyksen 
palveluilla sekä kasvattamalla alan 
toimijoiden mielenterveysosaamista.

Hanke koordinoi ja järjestää jär-
jestöjen kanssa myös Mielikahvila-ti-
laisuuksia ja vertaistapaamisia sekä 
luentoja ja koulutuksia. Esimerkiksi 
mielenterveyden ensiapukoulutuksia 
tarjotaan sekä sosiaali- ja terveystoi-
men henkilöstölle että kaupunkilaisil-
le, erityisesti nuorille.

Perusturvaosaston hallinnoiman 
hankkeen yhteistyökumppaneita ovat 
muun muassa Mieli ry., FinFami ry ja 
Isille tukea arkeen -hanke. l

Jokaiselle nelivuotiskaudelle valitaan 
isosta kokonaisuudesta muutama 
painopistealue. Alkaneella nelivuo-
tiskaudella korostetaan hyvinvointia 
tukevaa elinympäristöä, toisista vä-
littämistä ja yhdessä tekemistä sekä 
hyvinvointia rakentavien valintojen 
tukemista.

Hyvinvointia tukeva elinympäris-
tö tarkoittaa fyysisiä, sosiaalisia ja 
henkisiä puitteita eli hyvin toimivia 
ja saavutettavia palveluita, turvallista 
elin ympäristöä ja hyvinvointia tuke-
vaa kulttuuria.

– Toimivat asiointikanavat ja turval-
linen liikkuminen kaupungilla lisäävät 
asukkaiden hyvinvointia. Kaupunki 

on ratkaisevassa roolissa rakentaes-
saan sujuvia sähköisiä palveluita tai 
korotettuja suojateitä, hyvinvointi-
koordinaattori selittää tavoitteiden 
käytännön toteuttamista.

Toisista välittämistä ja yhdessä 
tekemistä edistetään tarjoamalla 
palveluita, jotka tukevat perheitä ja 
vanhemmuutta sekä lasten ja nuor-
ten elämänhallintaa, työllistymistä tai 
ikääntyneiden itsenäistä asumista. 
Ne kaikki tuottavat yhteisöllisyyttä ja 
osallisuuden kokemuksia.

Yhdessä tekemiseen liittyvät 
luonnollisesti järjestöt, seurat ja muut 
yhdistykset, jotka ovat kaupungin 
tärkeitä yhteistyökumppaneita. l
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Lukeminen on avain -hanke 
innostaa lapset  
lukemisen pariin
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama 
lukuvuoden mittainen Lukeminen on avain 
-hanke on käynnissä Ylöjärven varhaiskasva-
tuksessa sekä alakoulujen 1.–2. luokilla.
Teksti ja kuva: Susanna Viljanen

Positiivisen vastaanoton 
saaneen hankkeen tavoittee-
na on saada lapset ja aikuiset 

innostumaan kirjoista ja lukevasta 
elämäntavasta. 

Hankkeesta vastaa lukukoordi-
naattori Jenni Perttu, joka vierailee 
Ylöjärven päiväkoti- ja kouluryhmissä 
mukanaan käsinukke Kettu Karvo-
nen ja taikatarinalaatikko. Laatikosta 
löytyy kirja, jonka hän lukee ryhmälle 
sekä rekvisiittaa, joka kannustaa 
lapsia rauhoittumaan yhteiseen luku-
hetkeen. Vierailun yhteydessä Perttu 
juttelee lukemisesta lasten kanssa ja 
antaa heille kirjavinkkejä.

Keväällä painopisteenä ovat eri-
tyisesti 0–3 -vuotiaiden tarinahetket. 
Hetkiin sisältyy toiminnallinen tuokio, 
joka auttaa tarinoiden mieleenpai-
namista. Isompien päiväkotilasten 

Lukukoordinaattori Jenni Perttu ja hänen luomansa hahmo Kettu Karvonen innostavat lapsia lukemaan.

l Tampereen seudun työvä-
enopiston kevätlukukauden
kurssitarjonta on monipuolinen.
Toimintatapoja on sopeutettu
vallitsevaan koronatilanteeseen,
ja työväenopisto jatkaa toimin-
taansa pääosin etäopetuksena.

Normaalisti lähiopetuksena 
toteutettavat kurssit, kuten esi-
merkiksi kielten opetus, voidaan 
kokonaisuudessaan toteuttaa 
etänä. Terveysliikunnan kurs-
seille opiskelijat voivat osallistua 
kotoa: osa tunneista järjestetään 
suorana verkkolähetyksenä, ja 
osasta opiskelijat saavat video-
linkin ja voivat osallistua tunnille 
itselleen sopivana aikana.

– Moni opiskelijoista on
iloinnut siitä, että kurssin myötä 
on tullut perehdyttyä tekniikan 
suomiin mahdollisuuksiin ja 
omat tietotekniset valmiudet 
ovat kehittyneet paljon, kertoo 
apulaisrehtori Päivi Varjosalo.

l Pirkanmaan musiikkiopiston
uusien oppilaiden hakuaika
ensi syksynä alkaviin opintoihin
päättyy 5.4.2021. Mahdolliset va-
lintatestit järjestetään 20.–21.4.
Kahtena edellisenä vuonna Ylö-
järvellä on pystytty tarjoamaan
oppilaspaikka kaikille hakijoille.
Ilmoittautuminen syksyn alle
kouluikäisten muskareihin alkaa
toukokuun puolivälissä.

Musiikkiopiston opetus 
järjestetään koronarajoitukset 
huomioiden lähiopetuksena yk-
silöopetuksen ja alle 10 hengen 
ryhmien osalta. Osa orkestereis-
ta kokoontuu vain pienryhmissä.

PMO järjestää maaliskuun 
aikana Ylöjärven alakouluilla 
soittimiin tutustumista iltapäivä-
kerhoina koulupäivän jälkeen. 
Suunnitteilla on Ylöjärven 
viihdeorkesterin konsertti 
kaupungintalon piha-aukiolla 
toukokuun lopulla, jos kokoontu-
misrajoituksia siihen mennessä 
avataan.

Monella meistä on jo kova kaipuu kulttuurin pariin, kun koronatilanteen takia kokoontumisia ja kon-
takteja on ollut syytä välttää. Kaupunki noudattaa kulloinkin voimassa olevia suosituksia ja yleisörajoi-
tuksia. Tapahtumia suunnitellaan kuitenkin järjestettäväksi heti, kun tilanne sen turvallisesti sallii.

Toivomme, että kaikki muistavat huolehtia turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta eivätkä saavu 
tapahtumiin sairaina. Näin kannamme yhdessä vastuun koronatartuntojen ehkäisemisestä. Moniin 
kaupungin ylläpitämiin kulttuurikohteisiin ja näyttelyihin voi tutustua omatoimisesti tai opastetusti 
myös ihmisjoukkoja välttäen.

l Taidenäyttelyihin pääsee vapaasti tutustumaan
niin kaupungintalon aukion laidalla sijaitsevassa
Vanhassa Räikässä kuin kirjasto Leijan näyttely-
tilassakin tilojen aukioloaikoina. Näyttelyitä on
suunniteltu keväälle ja alkukesälle seuraavasti.

Vanha Räikkä:
1.-25.4. Annukka Laine: Uusi kevät – Uusi toivo
26.4.-14.5. Satu Pöyhönen: Vetten voima
15.-31.5. Hannamari Matikaisen taidegrafiikkaa
1.-30.6. Marko Salminen: Tulen sisarten ja veljes-
kunnan juhlat

Kirjasto Leijan näyttelytila:
19.4.-3.5. Merja Riitaojan näyttely
4.-21.5. Tampereen seudun työväenopisto, Ulla 
Tujulan aikuisten käsityöopinnot -ryhmän näyttely
14.6.-2.7. Kalle Pienmäen näyttely

l Kamarimusiikkifestivaali KuruFest järjestetään
tulevana kesänä jo 15. kertaa. Päivämäärät ovat
11.-13. kesäkuuta. Festivaali aloitetaan perintei-
sesti - koronatilanteen salliessa - Kurun kirkossa
järjestettävällä konsertilla 11.6. Viime kesän
tapaan huipputason konserteista pääsee naut-
timaan myös kotoa käsin, kun KuruFestin 13.6.
päättävä Ylöjärven kirkon konsertti myös striima-
taan. Lauantain 12.6. konserttipäivä Parkkuun
seuratalolla järjestetään koronaturvallisesti usean
pienimuotoisen konsertin sarjana. Esiintyjinä on
tuttuun tapaan soittajia maamme klassisen musii-
kin huipulta.

l Viljakkalan teatteriyhdistys Wimma järjestää
näytöksiä Viljakkalan Yhtenäiskoulun pihapiirissä.
Luvassa on jälleen hersyvää menoa! Näytöksiä
suunnitellaan pidettäväksi kesäkuun puolivälistä
heinäkuun puoliväliin saakka. Tukkateatteri puo-
lestaan suunnittelee Ylöjärven museolle kahta ke-
säteatterinäytelmää. Toinen on suunnattu lapsille,
toinen teineille ja aikuisille. Näytöksiä järjestetään
kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun asti.

l Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Piirron kevät-
näyttely kootaan Tiuravuoren palvelukeskuksen
suojaisalle sisäpihalle. Oikopolku-näyttely ilahdut-
taa palvelukeskuksen asukkaita, työntekijöitä ja
vierailijoita 15.4.-2.5.

Esikoululaisten luoma sanataiteesta inspiroitu-
nut taidenäyttely puolestaan levittäytyy kirjasto 
Leijaan sekä Kurun ja Viljakkalan kirjastoihin 
10.-29.4.

l Vanhan Räikän terassikauden avajaiset on
suunniteltu pidettäväksi 21.5. Ylöjärven urheilu-
talolla ja Pienoisgolfin luona avataan kesäkausi 
Kevätsäpinöillä ja peräkonttikirppiksellä 29.5.
Tiedossa on ohjelmaa koko perheelle.

l Kaupungin historiaa Ylöjärven muisti -verkko-
palveluun tallentanut Ylöjärvi-seura on ryhtynyt
järjestämään myös opastettuja kyläkävelyitä. Niillä
pääsee kävelemään oppaan johdolla ajassa muu-
tama vuosikymmen taaksepäin, kuvien ja tarinoi-
den siivittämänä. Ensimmäinen kierros tehdään
22.5. otsikolla Muuttuva keskusta. Reitti kulkee
Ylöjärven kirkolta Sauriolle. Seuraavaksi 25.5.
on vuorossa kaupungin historiaa avaava kierros
Ylöjärven kirkon hautausmaalla.

Varmista tapahtumien tiedot kaupungin nettisivujen tapahtuma- 
kalenterista lähempänä ajankohtaa: www.ylojarvi.fi/tapahtumat
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kanssa sukelletaan runojen maail-
maan. Ykkösluokkalaiset tutustuvat 
lukupiirimenetelmään ja heidän kans-
saan aloitetaan pidempi kirja, joka jää 
luokkaan. Kakkosluokkalaiset voivat 
valita kirjakierroksen tai runoihin 
tutustumisen ja niiden kirjoittamisen.

– Tähän kevääseen liittyy vahvasti
myös toimintaympäristöjen kehittä-
minen päiväkodeissa ja kouluissa, 
Perttu kertoo. Tavoitteena on, että 
hankkeen päätyttyä lukemisesta on 
tullut luonteva osa varhaiskasva-
tuksen ja alakoululuokkien arkea. 
Lukuhetket on tarkoitus sisällyttää jo-
kaisessa toimipisteessä niiden omaan 
arkeen soveltuvalla tavalla.

Hankerahoituksen avulla tehdään 
kirjahankintoja ja päiväkoteihin 
luodaan rauhallisia lukutiloja. Päivä-
kotien ja koulujen yhteistyö kirjas-

ton kanssa on myös vahvistunut. 
Myöhemmin päiväkodit voivat lainata 
kirjastosta teemoittaisia tarinalaa-
tikoita. Ykkös-kakkosluokkalaisten 
käyttöön toteutetaan lukupiirilaa-
tikot. Myös yksityiset päiväkodit ja 
perhepäivähoitajat voivat hyödyntää 
materiaaleja. Lisäksi koteihin jaetaan 
perhelukupassi ja tietoa lukemisen 
hyödyistä.

Lukeminen on tärkeää lasten sa-
navaraston karttumiselle ja tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen kehittymiselle. 
Se rikastuttaa mielikuvitusta, tukee 
rauhoittumista ja keskittymistä sekä 
auttaa peilaamaan ja tukemaan arjen 
tapahtumia. Lukeminen on myös yh-
teinen hetki lapselle ja vanhemmalle.

Eläin- ja prinsessasadut sekä 
dinosauruskirjat ovat lasten kesto-
suosikkeja.

– Olen huomannut, että lapsi innos-
tuu herkästi mistä tahansa kirjasta tai 
aiheesta, kun se esitellään innosta-
vasti. Mitä tutumpaa kirjojen lukemi-
nen on, sitä herkemmin he tarttuvat 
siihen, Perttu sanoo.

Huhtikuussa Ylöjärven kirjastoissa 
on esillä esikoululaisten toteuttama 
kuvitus ja runo -näyttely. l

Tapahtumia Ylöjärvellä www.ylojarvi.fi/tapahtumat

Tältä näytti Soppeenmäessä vuonna 1975. Kerrostalot 
näkyvät vielä puiden takaa ja televisiosta tuttu Sulo 
Vilénin huoltoasema on paikallaan. Kuva: Yrjö Haapoja / 
kaupunginarkisto.

l Kaupungilta kysellään aika ajoin, mistä voisi
ostaa esimerkiksi Ylöjärvi-postikortteja. Nyt
Ylöjärvi-tuotteita on entistä paremmin saatavilla,
kun Ylöjärvi-Seura on alkanut pitää myyntipistettä
Saurion talolla.

Kulttuuriosuuskunta Saurio osti kaupungilta ter-
veyskeskuksen lähellä, Sauriontie 1:ssä sijaitsevan 
historiallisen talon ja kunnostaa siitä kulttuurita-
loa. Saurion puoti on avoinna pari kertaa kuussa.

Myynnissä on korttien lisäksi esimerkiksi 
Ylöjärvi-kirjoja, I ª Ylöjärvi -paitoja, kestokasseja 
ja pyyhkeitä sekä erilaisia Ylöjärvi-aiheisilla kuvilla 
koristeltuja jääkaappimagneetteja ja mukeja.

Ylöjärvi-tuotteita 
Saurion puodista

Keväällä 2021 Saurion puoti on avoinna lauantaina 
20.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 22.5. kello 11-14.

l Kaikki kolme kaupungin museoaluetta on
tarkoitus pitää auki kesällä. Museoalueet ovat
Ylöjärven museo, Viljakkalan Haverin kaivosalue
sekä Kurun kokonaisuus: ulkomuseo, Keihäslah-
den näyttelytalo ja koulumuseo. Paikallishistorian,
rakennusten ja mielenkiintoisen esineistön lisäksi
tarjolla on näyttelyitä, opastettuja kierroksia ja
etenkin lapsille suunnattuja tapahtumia. Kaikkiin
museoihin on vapaa pääsy. Myös historiallinen
Vikelän tuulimylly kuuluu kaupungin museokoh-
teisiin. Perinteinen kotiseutuilta on suunniteltu
järjestettäväksi myllyllä 28.7.

Museot avautuvat kesäksi

Haveri ry kierrättää yleisöä entisellä kaivosalueella 
opastetusti heinäkuisina viikonloppuina. Alueella on 
kaivosrakennusten lisäksi kaivosmuseo sekä kivinäyttely.

Ylöjärven museo Hietasmäessä kutsuu kesällä sekä 
teatteriin että moniin lasten tapahtumiin.

Kesäteatteria museolla 
ja Viljakkalassa

http://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
http://www.ylojarvi.fi/tapahtumat
http://www.tampere.fi/
http://www.pmo.fi


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

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

#ylöjärvi
#kotiinylöjärvelle

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

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

•  Oma työterveyshuolto.

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

•  Taysin koronaneuvontanumero 03 311 65333 (24 h).

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

Testiin matalalla kynnyksellä
Näyte COVID-19-tutkimusta varten otetaan kaikilta henkilöiltä, 
joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita tai joilla on tervey-
denhuollon ammattihenkilön arvion perusteella aihetta epäillä 
koronavirustartuntaa. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri laajentaa as-
teittain myös niiden oireettomien henkilöiden testaamista, jotka 
ovat jäljitystyön perusteella altistuneet koronavirukselle.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on antanut erillisen ohjeen 
varhaiskasvatuksessa ja pe-
rusopetuksessa olevien lasten 
testaamisesta. Katso: tays.fi/
korona.

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

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

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

MUISTA NÄMÄ
•  Ylöjärven 

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

•  Ylöjärven 
verkkosivut:
www.ylojarvi.fi/
koronavirus

Koronarokotukset etenevät
puvat Suomeen ja Pirkanmaalle 
pienissä erissä.

Rokotuksia annetaan kohde-
ryhmän mukaan terveysasemilla 
sekä Elon kauppakeskuksen 
rokotuspisteessä terveyskioskin 
vieressä (käynti ulkokautta).

Rokotus on vapaaehtoinen 
ja maksuton. Suomi tavoittelee 
mahdollisimman hyvää rokotus-
kattavuutta. 

l Koronavirusrokotukset ete-
nevät Ylöjärvellä - kuten koko
maassa - rokotusasetuksen
määrittelemässä järjestyksessä
ikä/riskiryhmittäin rokotteiden
saatavuuden mukaan.

Ylöjärven kaupunki tiedottaa 
rokotusten käytännön järjeste-
lyistä vaiheittain sitä mukaa kun 
rokote-erien toimitukset tarken-
tuvat. Toistaiseksi rokotteet saa-

Koronarokotusten yleistilanne Ylöjärvellä viikolla 10. Ensimmäiset 
rokotteet annettiin viikolla 2. Aikatauluissa voi tapahtua muutoksia 
rokotteiden saatavuuden ja uusien viranomaisohjeiden mukaan. 
Koronarokotteen annosväli on tällä hetkellä 12 viikkoa. Riskiryhmien 
määrittely: www.thl.fi.

Koronarokotusten ajanvaraus Ylöjärvellä
03 735 6702 ma-pe klo 8–20 ja la-su 10-18
Avoinna, kun aikoja on varattavissa, muulloin nauhoitettu tiedote. 
Ajan voivat varata kulloinkin rokotusvuorossa olevat. Ajanvarauk-
sessa on valitettavasti ajoittain ruuhkaa ja takaisinsoitoissa viivettä. 
Sähköisen ajanvarauksen (eTerveys) mahdollisuutta on toistaiseksi 
rajattu, mutta sitä on tarkoitus laajentaa rokotusten edetessä.

Seuraa tilannetta ja ohjeita:
www.ylojarvi.fi/koronarokotukset

Rokotettava ryhmä

Koronapotilaita hoitava  
akuuttihoidon henkilöstö

Ikäihmisten asumispalvelujen 
henkilöstö

Ikäihmisten asumispalvelujen ja 
pitkäaikaishoidon asukkaat

Vammaisten asumispalvelujen 
asukkaat ja henkilöstö

80 vuotta täyttäneet *

75-79-vuotiaat *

70-74-vuotiaat *

1. riskiryhmään kuuluvat
alle 70-vuotiaat

2. riskiryhmään kuuluvat alle
70-vuotiaat

Muut ylöjärveläiset 

* Myös samassa taloudessa
asuvat omaishoitajat

Aikataulu 

1. rokote annettu

1. rokote annettu

1. rokote annettu

1. rokote annettu

1. rokote annettu

Käynnissä

Arvioitu aloitus maaliskuussa

Käynnissä 

Arvioitu aloitus maaliskuussa 

Arvioitu aloitus kevään aikana

http://www.ylojarvi.fi/koronarokotukset
mailto:kirjaamo@ylojarvi.fi
http://www.ylojarvi.fi
http://www.ylojarvi.fi/
http://www.thl.fi

