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Haaveissa uusi koti?
Uskalla unelmoida ja tule keskustelemaan
asiantuntijoidemme kanssa asuntolainasta.

OLEMME TAVATTAVISSA YLÖJÄRVEN MARKKINOILLA
LA 20.5. KLO 9–15 KAUPPAKESKUS ELON PIHA-ALUEELLA
Jos et pääse tapaamaan meitä markkinoille, ota yhteyttä!
Varaa aika suoraan konttoristamme, osoitteesta
saastopankki.ﬁ/sinetti tai soittamalla p. 03 3143 6500. Nähdään!
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Koko viikko yhtä

MARKKINAHUMUA
ELOSSA!
Energetics
Panama top
paitoja naisille
koot XS-L

90

KAIKKI
aikuisten
ja lasten
ULKOILUTAKIT
EXTRAALENNUS

Alennus
voimassa
koko
markkinaviikon!

-20%

9
Rajoitetut
90
ERÄ!
19 POISTO
torilta löytöjä
(19,90)

Energetics
Prestige
trikoita

myös jo alennetuista hinnoista.
Ei voi yhdistää muihin
etuisuuksiin.

koot XS-L

(39,90)

rajuin tasarahahinnoin!

Salomon
XA Kuban m/w
Kävelyyn ja vapaa-aikaan,
tuttu Salomon -lesti,
pitävä pohja ja
pikanauhat

- vapaa-ajan kenkiä
- juoksukenkiä
- kevätvaatteita
- juoksu/Fittnessvaatteita

90

59

(115,-)

LIIKU JA NAUTI!
KAIKKI
FRISBEEGOLFKIEKOT

New Balance
Cruz m/w
Juoksuun ja vapaa-aikaan
naisille ja miehille,
kokopohjan mittainen
vaimennus hellii jalkojasi..

90

99

Pro Touch
Elexir Jr
lasten lenkkarit
Koot: 28-34

ELO

90

19

Elotie 1, Ylöjärvi, p. (03) 455 2660
Palvelemme ma-pe 10-20, la 10-17, su 12-16

Ota 3
maksa
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Tarjoamme edullisimman.
Tarjous on voimassa
koko markkinaviikon
Elossa.

Ylöjärven Markkinasanomat 2017

LC Ylöjärvi/Keijärvellä
aktiivinen toimintavuosi

Valto Koivula, presidentti
Lions Club Keijärvi/Ylöjärvi
Lions klubien periaatteiden mukaisesti tehtävät vaihtuvat vuosittain. Presidentin virkakausi
on siis sekin vuoden mittainen.
LC Ylöjärvi/Keijärven presidentin virka on ollut kaudella 201617 Valto Koivulan käsissä. Hänen johdollaan klubi on juhlinut
40-vuotista taivaltaan. 40-vuotisjuhlista kerrotaan toisaalla tässä
lehdessä. Juhlavuosi on täyttynyt
monista aktiviteeteistä ja yhteisistä tapahtumista. Punainen Sulka
kampanjan konsertti täytti Hartwall Areenan. Konsertin tähteä,
Juha Tapiota oli tullut kuuntelemaan pitkälti yli 10 000 ihmistä, näiden joukossa runsas joukko ylöjärveläisiä leijonia puolisoineen. Juha Tapio Punainen Sulka-lähettilään ominaisuudessa
lahjoitti 30000 euroa keräykseen.
Valto Koivula, mitä presidentille on erityisesti jäänyt mieleen
toimintakaudesta?
– Yhteisten, kaikkia innostavien retkien ja kokousten lisäksi olen tyytyväinen siihen, että
klubiimme on tänä vuonna liittynyt kaksi uutta lion-pariskun-

taa. Olen huomannut, että auttamishalu on viime aikoina taas
saavuttanut enemmän jalansijaa.
Haluankin toivottaa leijona-työhön mukaan kaikki, joille toisten auttaminen on tärkeää. Klubimme apu menee aina kaiken lisäksi lähelle, useimmiten omaan
kaupunkiimme. Avun saajiin
kuuluvat niin nuoret, vähävaraiset kuin sotiemme veteraanitkin.
Lions-työn periaatteiden mukaisesti mm. vuoden 2016 Ylöjärven
Markkinoiden tuotosta lahjoitettiin yhteistyössä diakoniatyön
kanssa 3600 € vähävaraisten ylöjärveläisten perheiden joulumuistamiseen. Markkinoiden tuotolla tuetaan nuoria urheiluharrastuksissa ja itsensä kehittämisessä.
Koulujen kautta jaettavat stipendit edistävät oppimistavoitteita ja
erityisesti yhteistyö lukion kanssa on omiaan tukemaan lukion
tavoitteita nuorten yrittäjyys- ja
kansainvälisyysosaamisessa.
Mitä klubi tarjoaa jäsenilleen,
Valto Koivula?
– Lions-klubin jäsenet ovat
aktiivisia monella tapaa. He osallistuvat varainhankintaprojekteihin. Oman klubimme pääaktiviteetteja ovat Ylöjärven Markkinat ja paikkansa vakiinnuttava
Äitienpäivälounas. Näiden lisäksi klubimme tuottaa hyvää mieltä mm. ulkoiluttamalla Tiuravuoren vanhainkodin asukkaita ja organisoimalla veteraaneille pikkujoulut. Sankarihaudoille sytytetään kynttilät LC Ylöjärvi/Keijärven toimesta itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona.
Voin vakuuttaa, että näistä tapahtumista myös leijonat saavat
hyvää mieltä.

Vapaaehtoistyöllä on
merkittävä asema nyt
ja tulevaisuudessa

Heikki Niemi, presidentti,
Lions Club Ylöjärvi/Teivo
Kuluva vuosi on itsenäiselle Suomelle merkittävä juhlavuosi, sillä juhlimmehan 100-vuotiasta Suomea. Synttärisankari on
isojen haasteiden edessä, joista yksi on laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestäminen. On oletettavaa, että
kolmannen sektorin vapaaehtoistyön merkitys kasvaa uudistuksen myötä. Leijonatoiminta on
vapaaehtoistyötä, jonka tavoitteena on tukea erityisesti oman
paikkakunnan lapsia, nuoria ja
ikäihmisiä. Toiminta rahoitetaan omalla varainhankinnalla. Lions Club Teivon merkittäviä varainhankintakeinoja ovat
osallistuminen Ylöjärven markkinoiden järjestämiseen ja vuosikalentereiden myynti ylöjärveläisille ihmisille ja yrityksille. Ylöjärven markkinat järjestetään yhdessä Lions Club Keijärven kanssa ja tapahtuma on hyväksytty
osaksi Suomi 100-ohjelmaa tänä vuonna. Vuosittain ilmestyvä
kalenteri sisältää perinteisesti kuvia Ylöjärvestä. Vuoden 2018 ka-

lenterin kuvien teemana on Ylöjärven historia. Kalenterit tulevat myyntiin loka-marraskuussa. Lions Club Teivon leijonat
organisoivat toimintaansa kuukausittaisissa kokouksissaan. Kokouksien yhteyteen pyritään saamaan mielenkiintoisia vierailuja
tai vierailijoita. Kuluneena vuonna olemme saaneet mahdollisuuden kuulla omaishoitajien arjesta ja koulutoiminnasta Gambiassa. Olemme myös itse osallistuneet yhden gambialaisen lapsen
koulunkäynnin tukemiseen. Kuluvana vuonna Lions Club Teivo on osallistunut Vanhemman
väen kirkkopyhän järjestelyihin
huolehtimalla mm. kirkkokuljetuksista niin, että mahdollisimman monella ikäihmisellä olisi ollut mahdollisuus osallistua
jumalanpalvelukseen ko. ajankohtana. Samoin olemme avustaneet Ylöjärven seurakunnan
diakoniatyötä osallistumalla joulupakettien toimittamiseen ylöjärveläisille vähävaraisille perheille. Ylöjärveläisiä nuoria olemme
muistaneet tukemalla Ylöjärven
kaupungin kautta erityisnuorten
kesäleiritoimintaa.
Leijonatoiminnan avulla on
mahdollista tuottaa hyvää mieltä
apua tai tukea tarvitseville. Porukalla toimiminen on palkitsevaa
ja joukkoon tarvitaan aina uusia aktiivisia toimijoita. Jos olet
kiinnostunut osallistumaan leijonatoimintaan, ota yhteys Lions
Club Teivoon.
Leijonatoiminnan tunnuslause on nyt ja tulevaisuudessa ”Me
palvelemme”.
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Tervehdys Ylöjärven kaupungilta!
Toivotan kaikki kaupunkilaiset
ja muut osallistujat Ylöjärven
kaupungin puolesta lämpimästi tervetulleiksi Ylöjärven markkinoille. Tänä vuonna Ylöjärven
markkinat järjestetään lauantaina 20.5. Markkinat muodostavat osaltaan lähtölaukauksen kesälle ja kesän vietolle Ylöjärvellä.
Tapahtumaan odotetaan osallistuvan jopa 10 000 henkeä ja tapahtumapaikkana toimii Kauppakeskus Elon piha-alue.
Suomi täyttää tänä vuonna
100 vuotta. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017
on sukupolvemme merkittävin
juhlavuosi. Suomen itsenäisyy-

den juhlavuoden teemana on
Yhdessä. Tämä juhlavuoden teema velvoittaa meitä kaikkia toimimaan ja työskentelemään yhdessä toistemme ja Suomen hyväksi. Yhdessä toimimalla olemme vahvempia. Juhlavuosi koostuu niin suurista kuin pienistä teoista ja tapahtumista ja me
kaikki voimme osaltamme olla
rakentamassa Suomi 100 vuotta
juhlavuotta ja tulevaa Suomea.
Myös Ylöjärven markkinat on
osa Suomen juhlavuoden ohjelmatarjontaa. Ylöjärven markkinat onkin merkittävä ylöjärveläisiä yhdistävä tapahtuma, joka
osaltaan viestittää eri toimijoi-

den aktiivisuudesta, yhteen hiileen puhaltamisesta ja yhdessä
tekemisestä.
Toivon kaupunkilaisten ja
muiden osallistujien viihtyvän
tapahtumassa ja kiitän tapahtuman järjestäjiä hyvästä työstä. Kannustan kaikkia lisäksi tutustumaan ja osallistumaan Ylöjärven kesätapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Jarkko Sorvanto
kaupunginjohtaja

Lionsjärjestö 100 vuotta 2017!

Heimo Potinkara
100-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtaja
Melvin Jonesin visiosta tuli totta
melkein 100 vuotta sitten, kun
ensimmäisen lionsklubin edustajat kokoontuivat vihkimään sittemmin kansainväliseksi leviävän liikkeen, jonka tavoite on
parantaa haavoittuvaisten ihmisten elämää eri puolilla maailmaa. Melvin Jonesin omistautuminen palveluun ilmensi arvoja,
joiden ansiosta Lions Clubs Internationalista on kasvanut maailman suurin palvelujärjestö 1,4
miljoonalla jäsenellään.
Suomessa lionstoiminta alkoi
vuonna 1950. Jäseniä on maassamme tällä hetkellä n. 23 600
ja klubeja 923 kpl:tta kautta koko Suomen niemen.

loppuun mennessä. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa tulos on jo ylittämässä 150 miljoonaa palveluvaikutusta ympäri maailmaa. Tämä luku osoittaa konkreettisesti leijonien suurenmoisen työn arvon. Suomen
100 vuotiskoordinaattorina olen
erityisen ylpeä saadessani kertoa
suomalaisten leijonien raportoimista tuloksista. Runsaan 2,5
vuoden aikana olemme toteuttaneet yli 1,6 miljoonaa palveluvaikutusta maassamme.
Huomionarvoista on, että
suomi oli Euroopan maista ykkönen viime kaudella ja myös
kuluva kausi näyttää tulosten
osalta hyvältä. Suomalainen talkoohenki näkyy edelleen lionstoiminnan menestyksenä maassamme. Lionien arvot sopivat
hyvin suomalaiseen kulttuuriin.

tamiset, sairaaloiden ja muiden
tilojen varustamiset, retkeily- ja
luonto kohteiden ylläpitoa ym.
Perintökohteita olemme Suomessa tähän mennessä toteuttaneet yli 200 kappaletta. Hieno
luku tämäkin ja lisää on tulossa.

Perintöprojektit

Juhlavuotemme päätapahtuma
kotimaassa on liiton vuosikokous kesäkuussa Joensuussa. Kokousviikonloppu alkaa juhlavasti perjantaina 9.6 jolloin avataan
1,4 hehtaarin kokoinen Lions
ruusupuisto. Joensuussa kunnioitamme edeltäjiemme työtä
mm. historianäyttelyn muodossa. Esillä on suurikokoinen kuvaseinä, jossa kerrotaan kansainvälistä ja kotimaista Lions historiaa
vuosikymmenien ajalta. Lisäksi
esillä on erilaisia historiaamme
liittyviä esineitä.
Toinen juhlavuotemme valtakunnallinen tapahtuma pidetään lokakuun 8 päivä, jolloin
vietämme Hyvän Päivää Sibeliustalossa Lahdessa. Päivä on
myös Punaisen Sulan päätöstilaisuus, jossa keräämämme Sulka

Yhtenä osana 100-vuotis kampanjaamme ovat perintöprojektit. Näillä perintöprojekteilla
saamme näkyvyyttä ja huomiota paikkakunnillamme ja ne kertovat leijonien halusta tehdä hyvää omalle kotiseudulle. Perintöprojektit ovat hyvin moninaisia mm. lasten puistojen kunnos-

Palvelukampanjat
Järjestö teki v. 2014 päätöksen,
että leijonat juhlivat 100 vuotta
palvelun merkeissä, tunnuksemme ”Me Palvelemme” hengessä.
Asetimme tavoitteeksi 100 miljoonan ihmisen palveluvaikutuksen toimintakauden 2017-2018

Punainen Sulka
keräys
Punainen Sulka kampanja on
ollut ja on vielä tämän kevään
ajan iso ponnistus Suomen leijonille. Tavoitteenamme on kerätä
5 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisytyöhön. Sulka keräyksen tuotto on Leijonien
lahja 100 vuotta täyttävälle itsenäisen Suomen nuorisolle.

Kotimaan
juhlatapahtumat

varat jaetaan valituille kohteille.
Luvassa on n. 3 h tuntia kestävä ohjelmallinen iltapäivä esiintyvien taiteilijoiden ja muun ohjelman muodossa. Tilaisuus on
avoin suurelle yleisölle. Toivotan
kaikki Leijonat ystävineen tervetulleiksi tilaisuuteen.

Kansainvälinen
vuosikokous
Kansainvälinen vuosikongressi pidetään järjestömme syntymäkaupungissa Chicagossa kesäheinäkuun vaihteessa tänä vuonna. Siellä tullaan julkistamaan
järjestömme seuraavan vuosisadan strategia. Tavoitteena on säilyttää lionsjärjestön asema maailman suurimpana palvelujärjestönä. Humanitaarista vapaaehtoispalvelua tarvitaan enemmän
kuin koskaan. Strateginen tavoite on kolminkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 2020-21 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua.
Uusia palvelukohteita tulee
olemaan aikuisiän diabetes ja lasten syöpään kohdistuva työ. On
arvioitu, että vuoteen 2035 mennessä aikuisiän diabetekseen sairastuu yli 40 % maailman väestöstä ja se on suurin ennenaikaiseen kuolemaan johtava sairaus.
Leijonat palvelevat, koska
maailmassa on avuntarvitsijoita
ehkä enemmän kuin koskaan. Ja
yhdessä voimme saavuttaa niin
paljon enemmän.

Ylöjärven markkinat 2017
Ylöjärven markkinat on vakiintunut pidettäväksi Elon liikekeskuksen piha-alueella. Hyvissä ajoin syksyllä aloitettiin näidenkin markkinoiden suunnittelu. Teemaksi nousi Suomi
100 vuotta, samaan aikaan leijona toiminta viettää myös sadatta toiminta vuottaan. Näin
haluttiin kunnioittaa molempia
hienoja vuosipäiviä.
Niin Suomessa kuin leijona
toiminnassa on talkoohenki ollut suuressa arvossa mikä kylläkin on viime aikoina ollut hiipumaan päin, myös markkinat
perustuvat hyvin pitkälle talkoohenkeen, josta kaikille mu-

kana olleille jo nyt suuri kiitos.
Ylöjärven markkinat pyrkii
aina uudistumaan vaikkakin
pienin askelin, viime vuonna
lanseerattu Ylöjärvi Areena saa
jatkoa tänä vuonna nimekkäiden panelistien innoittamana,
yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä paikallisista ja
valtakunnallisista asioista ja ilmiöistä. Uutuutena tänä vuonna on basaarikuja, jolla haluttiin
madaltaa kynnystä tulla markkinoille myymään tai esittelemään
tuotteitaan ja taitojaan pienellä rahalla.
Toisena uutuutena on valokuvanäyttely Ylöjärven turuil-

ta ja toreilta lähes sadan vuoden ajalta, näyttely on toteutettu yhteistyönä Ylöjärvi Seuran
ja kaupungin kanssa.
Tänä päivänä on haasteellista
järjestää yleisötapahtumia, jotta tapahtumalle saadaan riittävästi kiinnostavuutta ja julkisuutta, jo pelkkä markkinointi on pirstaloitunut niin moneen osaan. On sähköisiä kanavia netissä ”fasebookkia, twitteriä ja instagrammia” ja ties mitä perinteisen lehtimarkkinoinnin lisäksi. Samalla tapahtumien määrä on lisääntynyt niin
että joka viikonlopulle on monia tapahtumia ympäri Suomea.

Tästäkin huolimatta olen luottavainen Ylöjärven markkinoiden menestymisestä ja jatkumisesta tulevinakin vuosina.
Toivotan kaikki vauvastavaariin tervetulleeksi tutustumaan ja viihtymään markkinoille, Areenaan, valokuvanäyttelyyn sekä muihin päivän tapahtumiin.
Suomi 100 ja leijonatoiminta 100 vuotta hengessä.
Petri Moisio
markkinatoimikunnan
puheenjohtaja
LC-Ylöjärvi-Keijärvi
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Ylöjärvi-kalenteri
auttaa nuoria

Ylöjärvi-Areenan paneeleissa on kiinnostavien aiheiden lisäksi valovoimaisia keskustelijoita.

Ylöjärvi Areenassa ministeri, kansanedustaja,
kaupunginjohtaja, Eppujen edustajat
Ylöjärven Markkinat kokoaa
kesän avaukseen yli kymmenen tuhatta kävijää. Yhteisöllisyys korostuu tällaisilla paikallismarkkinoilla. Vuoden 2016
markkinoilla lanseerattu Ylöjärvi Areena saa jatkoa. Sen tavoitteena on lähentää kaupunkimme päättäjiä ja asukkaita. Areena ideana on käsitellä ajankohtaisia, kaupunkilaisia koskettavia asioita.

Tämän vuoden Areena pureutuu neljään ajankohtaiseen
aiheeseen. Aiheet ovat
1. sosiaali- ja terveysuudistus
2. matkailun kehittäminen
3. kulttuurin edistäminen
4. lions-työ
Jos ovat paneelien teemat
kiinnostavia, niin ovat panelistitkin. Sosiaali-ja terveysuudistuksen terävintä asiantuntemusta paneelissa edustaa sisäminis-

teri Paula Risikko. Yhtenä panelistina on mukana kansanedustaja Arto Pirttilahti.
Kunnan palvelutarjonnassa
on tulevaisuudessa kulttuurilla
yhä suurempi merkitys. Ajankohtainen aihe kaupungissamme on Eppujen patsas-hanke.
Kulttuurin edistämistä koskevaan Areenan paneeliin osallistuu Eppu Normaali -bändin
edustajat.

Kaupunginjohtaja Jarkko
Sorvanto yhdessä poliittisten
päättäjien kanssa ovat kaupunkilaisten tavattavissa Areenan
panelisteina. Kolmannen sektorin roolin odotetaan kasvavan ja tämän vuoksi lions-työ
on nostettu yhdeksi Areenan
teemoista.

Vuoden 2017 kalenteri on kuudes kalenteri, jonka LC Ylöjärvi Teivo on tehnyt ja markkinoinut.
Kalenteri-idean toi klubimme
leijona Osmo Keronen vuonna
2011 Virroilta, jossa leijonaklubi oli toteuttanut kalenterikauppaa useiden vuosien ajan.
Kalenterin suunnittelu vie
varsin pitkän ajan. Edellisen
vuoden talven ja kevään aikana
on hankittu kuvamateriaali, josta
on sitten valittu kalenteriin kansikuva ja yksi kuva kuvaamaan
kutakin kuukautta.
Kuvavalinnat tekee kalenteritoimikunta, johon on kuulunut
kolme neljä leijonaa. Kuvat on
suurelta osin hankittu klubilaisilta. Valtaosa kuvista on ollut Anneli Niemenmaan ottamia.
Kuvien tulee olla teknisesti
mahdollisimman korkeatasoisia, jotta ne voidaan suurentaa
kalenterisivun kokoisiksi.
Olemme painattaneet kalenterit kirjapaino M-Printissä Vilppulassa yhtä vuotta lukuun ottamatta. M-Printti tekee hyvälaatuisia kalentereita ja on ollut
erinomainen yhteistyökumppani
ja auttanut meitä hyvään lopputulokseen.

Ylöjärveläiset yritykset ovat olleet mukana kalenteriprojektissa. Hyvin monet yritykset ovat
hankkineet kalentereita kaikkina
kuutena vuonna ja jakaneet niitä
asiakkailleen ja henkilökunnalle.
Yritys voi halutessaan painattaa kalenterin alaosaan omasta
yrityksestään kertovan tiedotteen, jossa voi kertoa esimerkiksi yhteystietonsa ja tuoda esille
logonsa.
Kalenterin tuotolla olemme
tukeneet mm. kaupungin järjestämiä nuorisoleirejä, avustaneet partiolaisia ja muita nuorisojärjestöjä sekä tukeneet vammaisjärjestöjen toimintaa. Kaikkinensa kalenteriprojektin tuotto on ollut hyvin merkittävä osa
klubimme varainhankinnasta.
Vuoden 2018 kalenterin kuvat ovat Ylöjärvi-seuralta saamiamme. Ne tuovat silmiemme
eteen vanhaa Ylöjärveä, joka joiltakin osin on jo kadonnut asutuksen tiivistyessä ja levitessä uusille alueille.
Markkinoilla voit tehdä tilauksen ensi vuoden mielenkiintoisesta kalenterista.
Tilaussopimuksia tekevät LC
Teivon leijonat.

LC Ylöjärvi/Keijärvi
40-vuotiaaksi

Ylöjärven Teivon leijonat antaa
avun sinne missä tarve on

Lokakuun 22. päivänä 2016 LC
Ylöjärvi/Keijärven jäsenet ja kutsuvieraat kokoontuivat juhlimaan klubin 40 vuotista taivalta.
Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan piirikuvernööri Reijo Lumme. Juhlallisuudet huipentuivat
Lion Tarmo Auran ritariksi aateloimiseen. Tarmo Aura on ollut aktiivinen leijona vuodesta
1980 lähtien. Kiitospuheessaan
Tarmo Aura korosti leijona-aatteen ja yhdessä tekemisen merkitystä.

Valitsimme kummitytön Gambiasta suomalaisten vetämän
esikoulun oppilaaksi. Avustus
on kolmen vuoden sitoumus á
20 € / kk = 360 €, ja sillä voidaan tarjota köyhän kodin lapselle 5 pv viikossa englannin
kielen esikouluopetus, ruoka,
oppimateriaalit ja terveydenhoitoa. Mitä apua täällä Suomessa voidaan saada aikaan 20
€/kuukaudessa/ hlö?
Miksi juuri Gambia? Gambia on entinen Englannin siirtomaa, jossa kouluopetus on englanniksi ja kouluun voi päästä
vain jos osaa englannin kieltä, jota juurikaan kukaan ei puhu kotikielenään eikä voi oppia muualla. Siis englannin kielen taito
on portti kouluopetukseen, joka muuten avautuu vain ´yläluokan´ lapsille.
MMK:lla on kaksi esikoulua
toiminnassa Gambiassa ja niissä opiskelee englantia 60 lasta
pienten ryhmässä ”Bananas” ja
isompien ryhmässä ”Apples” sekä peruskoululaisia 95 lasta, joita myös tuetaan koulun kustannuksissa.
Samalla tuetaan myös muuten köyhän perheen toimeentuloa ja antamalla koulutusta parempaan toimeentuloon. Näin
osaltaan olemme vähentämässä
yksittäisiä venepakolaisia hukkumasta Välimereen hakeutuessaan
ylikansoitetuilta Keski - Afrikan
alueilta Euroopan `onnelaan´.
Esikouluopetusta järjestää
2007 perustettu suomalainen
MMK- Maailma Me Kaikki ry,

Suurponnistus
Ylöjärven Markkinat
40-vuotiaan klubin pääaktiviteetti ja suurponnistus on Ylöjärven Markkinat, joita on kesäkauden kynnyksellä pidetty jo
vuodesta 1983 lähtien. Nykyään
markkinoilla poikkea vuosittain12 000 ihmistä. Markkinat
järjestetään leijonien vapaaehtoisena työnä ja joka vuosi järjestelyihin osallistuu 30-50 henkeä.
Ylöjärven Markkinat on edistyksellinen tapahtuma siksikin, että se toteutetaan yhteistyössä toisen ylöjärveläisen Ylöjärvi/Teivoklubin kanssa. Ylöjärvi/Teivo perustetiin 20 vuotta sitten Ylöjärvi/Keijärven toimiessa kummiklubina.
Markkinoiden tuotto käytetään nuorten, vammaisten ja
vähävaraisten hyväksi. Yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kanssa 200 ylöjärveläiselle,
vähävaraiselle perheelle on usean vuoden ajan lähetetty joulu-

Tarmo Aura (kesk.) lyötiin ritariksi LC Ylöjärvi/Keijärven merkkipäivänä. Ritariksi lyönnin teki asiamies Reima Mäkelä (3. oik.). Mukana seremonioissa olivat myös
Tarmo Auran puoliso Marita Aura, piirikuvernööri Reijo Lumme ja presidentti Valto Koivula (vas.). Kuva: Pentti Säynäväjärvi.
paketti. Vammaisten käyttöön
hankittu Hippocampen-maastopyörätuoli on avannut aivan
uusia mahdollisuuksia ulkoiluun vaikkapa talven vaikeiden
olosuhteiden aikana. Vammaisten virkistysleireihin myönnetyt
avustukset ovat tulleet monelle
miellyttäväksi vaihteluksi. Nuoria markkinoiden varoilla tuetaan urheiluharrastuksissa ja itsensä kehittämisessä. Koulujen
kautta jaettavat stipendit edistävät nuorten oppimistavoitteita ja
erityisesti yhteistyö lukion kanssa on omiaan tukemaan lukion
tavoitteita nuorten yrittäjyys- ja
kansanvälisyysosaamisessa. Partioharrastuksen tukemisella ha-

lutaan vaikuttaa nuorten yhteisöllisyyden kehittymiseen.

Aktiivinen Punainen
Sulka -toimija
Punainen Sulka -projektissa LC
Ylöjärvi/Keijärvi avasi aivan uuden toimintamallin yhteistyössä
seurakunnan kanssa. Klubin jäsenten ammattitaito yhdistettiin
lahjoituksiin ja näin saatiin katettua toukokuussa äitienpäivälounas. Lounaskutsun otti vastaan lähes 200 vierasta ja tietenkin tapahtuman tuotto ohjataan
PuSu-keräykseen.
Teksti:
Jorma Hokkanen

jossa ei ole palkallisia muut kuin
paikalliset opettajat, keittäjät ja
vartijat. Kaikki järjestötyö pyörii
talkoovoimin ilman ”välikäsiä” ja
kaikki lahjoitukset menevät 100
% luvattuun kohteeseen. MMK
ry:llä on paikan päällä kaksi suomalaista koko kouluvuoden ajan
– yksi kummassakin esikoulussa. Yhdistyksen kirjanpito ja tilintarkastus on Suomessa ja aina kaikkien lahjoittajien tarkastettavissa - luottamus on meille
avainasia. Tavoitteemme on, että tukijat ja kummilapset pitävät
keskenään yhteyttä, joka motivoi
molempia osapuolia.
Samalla, kun opitaan englantia, lapsille opetetaan hyviä tapoja, hygieniaa, liikenneturval-

lisuutta ja muita samoja asioita
kuin suomalaisessa koulussakin.
Näin levitetään terveitä elintapoja varsin vaatimattomissa oloissa eläviin köyhiin perheisiin. Samalla lapset saadaan pois kaduilta, mikä ei ole erityisen suotava
lasten oppiympäristö.
Tärkeää on myös, että voimme näin antaa köyhyyden ja
työttömyyden runtelemassa
maassa monelle lapselle toivon tulevaisuudesta.
Olemme iloisia MMK:n panoksesta, jonka kautta mekin
voimme tuoda kortemme kekoon! Lisää voit lukea www.maailmamekaikki.ﬁ.
Teksti:
Jarmo Vuori

Kummityttömme Haddy Jarju, jolle avasimme tien tulevaisuuteen!

Ylöjärven Lions-klubien Keijärvi ja Teivo riippumaton markkinajulkaisu 2017
• Vastaava päätoimittaja: Kirsti Parviainen • www.ylojarvenmarkkinat.fi • markkinatelossa@gmail.com • ilmoitukset.ylojarvenmarkkinat@gmail.com
• Sivunvalmistus: Taittoteam Oy, Pirkkala • Paino ja jakelu: Alma Manu Oy, Tampere, 2017. Jakelumäärä 32.000 kpl.
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Totuuden markkinoilla
Taas on sitten käsillä kevään,
elon ja Elon merkit: Ylöjärven
markkinat!
Mutta mitä sieltä oikeastaan
etsisin? Ehkä minulla on mielessäni ainakin yksi hyvä syy tulla markkinoille: Haluan nähdä
tietyn ohjelmaosuuden tai hankkia tietyn tavaran tai vain tavata tuttuja. Mikään muu siellä ei kiinnosta. Hyvä niinkin.
Toisaalta minulla on mahdollisuus myös nähdä ja kuulla,
mitä kaikkea tämä Ylöjärvi ja kotipaikkani pitää sisällään. Jokainen toimija
tuo yhteisille markkinoille osan siitä totuudesta,
mitä on aito ylöjärveläisyys eli me.
Ehkäpä olen aina
jonkinlaisilla markkinoilla tässä maailmassa. Minulla on ihanteeni
ja ajatukseni siitä, mitä tavoittelen. Eihän minua
kaikki asiat näillä elämän markkinoillakaan
kiinnosta, rehellinen ja
totuudellinen ollakseni.
Toisten on taas jo elämisensä tähden onnistuttava myymään asioita yhteisillä markkinoilla. Pyhä velvollisuuteni
on oppia monilta paljon ja jokaiselta jotakin.
Totuuden palaset maailmasta loksahtavat kohdalleen ja hahmotan todellisuutta elämästäni.
Lopuksi pysähdyn
pohtimaan Psalmin 23. lu-

vun ja 23 jakeen kehoitusta: ”Osta totuutta, älä myy.” Enköhän
halua maksaakin jotain
totuudesta? Toisaalta erilaisia ”totuuksia” pakkomyydään minulle. Toisaalta totuus
on pelottavaa, ja
sitä en aina haluakaan. Pontius Pilatus jätti

asiat auki: Mikä on totuus? Kiusallista, jos vain
toiset tietävät, mikä on
totuus. Pettävää, jos vain
minä ainoana tiedän, mikä on totuus. Ahdistavaa, jos kukaan ei tiedä mikä on totuus.
Jos minulle riittää
lakoninen toteamus, että kullakin
on oma totuutensa,

Ylöjärven seurakunnan leikkimökkikirkko.

olen ajautunut elämän markkinoilta ”turhuuden markkinoille”: Sehän tarkoittaa, että lopulta totuutta ei ole kellään.
Kuka kehtaa sanoa, että ”minä olen tie, totuus ja elämä” tai
että, ”jos te uskotte minuun,
niin totuus on tekevä teidät vapaiksi.”? Jos en uskalla etsiä näiden lausahduksien alkuperäistä
lausujaa, myyn totuuden ja ostan kevyemmän version totuuden tilalle: Eipä tarvitse
menettää kasvojaan eikä
kukaan katso kummeksuen. Jos taas kuuntelen
tuota Totuuden torvea
ja maksan siitä oman
”oppirahani” tulen
ostaneeksi totuutta.
Elämä pakottaa
tulemaan uudelleen
ja uudelleen ”Totuuden markkinoille”. Oikeastaan jokainen kohtaamani
elämän markkinoilla kulkija pakottaa
sijoittamaan kuolemattoman elämän markkinoille ja kohtaamaan
itsensä Elämän Herran
keskellä maailman toria.
Johan on Markkinat!

Johannes Riuttala,
Ylöjärven seurakunnan
kappalainen
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Tervehdys
Ylöjärven Markkinasanomiin

Yhdessä
onnistutaan!

viihdyttäviä kisoja ja leikkejä.
Ylöjärven Markkinat ovat
alueen yhteinen ponnistus ja
niiden järjestämiseen osallistuu monia kymmeniä vapaaehtoisia - yhdessä. Heidän ansiostaan tänäkin vuonna meillä kaikilla on mahdollisuus
heittäytyä rentoon markkinahumuun ja nauttia markkinoiden tunnelmasta.
Olkoon nämä markkinat
jälleen näyttö ja muistutus
meille kaikille, että yhdessä
onnistutaan.
Tapaamisiin markkinoilla!

Markkinat ovat perinteinen ja
odotettu kesän lähtölaukaus
Ylöjärvellä. Ne kokoavat alueen ihmiset yhteen ja luvassa
on monia iloisia jälleentapaamisia. On erityisen hienoa, että markkinoiden tuotto käytetään nuorten, vammaisten ja
vähävaraisten hyväksi.
Tänä vuonna Ylöjärven
Markkinat ovat myös osa
Suomi 100-juhlavuoden ohjelmaa. Juhlavuoden teemana on ”Yhdessä”. Juhlavuotta juhlistetaan mm. markkinoiden monipuolisella ohjelmalla. Tapahtumaa on niin aikuisille kuin lapsillekin, niin
asiapitoisia keskusteluja kuin

Sisäministeri
Paula Risikko
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Jos suunnittelet
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Oletko etsimässä
yrityksellesi tonttia tai
liiketilaa? Minulla voisi
olla muutamakin vinkki!
TIMO ISOLÄHTEENMÄKI
Toimitusjohtaja
p. 050 351 6507
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YLÖJÄRVEN YRITYSPALVELU OY

Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi | Puh. 050 351 6507
www.ylojarvenyrityspalvelu.fi
www.facebook.com/ylojarvenyrityspalvelu
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MARKKINOIDEN OHJELMA
Ohjelmalavalla markkinaisäntä Juhani Viita
10.00
10.20
10.40
11.00
11.20
12.30
12.40
13.20
14.30
14.45

TILAISUUDEN AVAUS, sisäministeri Paula Risikko
YLÖJÄRVELÄINEN YMPÄRISTÖTEKO –palkinnon jako
LAHJOITUS DIAKONIATYÖLLE
VOIMAMIESKISAN OSANOTTAJIEN ESITTELY
SENIOREIDEN UKULELEKERHO JA WELMUT
LUKIOLAISTEN ”SUOMI 100 KIRJOITUSKILPAILUN”
voittajan palkitsee Martti Syrjä
VAHANNAN NUORISOSEURAN KESÄNÄYTELMÄN
LAULUESITYS
SENIOREIDEN UKULELEKERHO JA WELMUT
SANARISTIK8N VOITTAJAN ARVONTA
VOIMAMIESKISAN PALKINTOJEN JAKO

KAUPPAKESKUS ELON SISÄTILOISSA

VANHOJEN VALOKUVIEN
NÄYTTELY
KAUPPAKESKUS ELOSSA 20.5.
Näyttely löytyy pohjoisen sisäänkäynnin vierestä (terveyskioskia vastapäätä).

istilla.

Räikän ku

Autoja kirkon edessä
1920-luvulla.

ärakennus,
Tiuravuoren pä
nkoti.
ai
nh
va
jossa

Räikän päärakennus,
renkitupa oikealla.

Voiman kaup

pa.

Linja-auto, jossa
lumiaura ja lana,
Pentti Lamminen
Maunussu
(vas.) ja
on hyppyri
mäki
Toivo Helin.

Ylöjärvevvahvimmiäs-kisa 2016

Kuvat: Janne Ylimys

• YLÖJÄRVI AREENA, paneelikeskustelut klo 10.40, 11.20, 12.00 ja
12.40, juontaja Jorma Sinisalo.
• THREE NOTES tyttötrio esiintyy klo 10.00 ja 13.15.
• VALOKUVANÄYTTELY, Ylöjärven historiaa kuvin.

PIHA-ALUEELLA TAPAHTUU

✃Ota ristikko mukaan markkinoille

• VOIMAMIESKISA lajit: akselipunnerrus klo 11.00, maastaveto
12.00, kannattelu 13.00 ja farmarikävely 14.00. Järjestää Ylöjärven
Ryhti voimanostojaos.
• PERINNELEIKKEJÄ 50- ja 60-LUVUILTA: esitellään ruutuhyppy,
puujalkakävely, hyppynaru ja kymmenen tikkua laudalla leikit klo
10.40, 11.45, 12.40 ja 13.45.
• POLKUPYÖRÄTRIAL näytökset klo 10.20 JA 12.30, järjestää
Tampereen Pyörä-Pojat ry. Huom! Näytöksen jälkeen lapsilla
mahdollisuus kokeilla trialpyörää.

Palauta täytetty ristikko markkinoiden infopisteeseen klo 14 mennessä.
Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan klo 14.30 mahtava herkkukori.

Punainen Sulka
-sukkia
myynnissä markkinoilla.
Ostamalla sukat autat tukea tarvitsevia nuoria.

Yli 4000 keikan viihdyttäjä
markkinaisäntänä
Vuosi sitten Virroilta tamperelaistunut vitsinikkari ja viihteen
monitoimimies Juhani Viita on
pestattu markkinaisännäksi Ylöjärven Markkinoille. Sanavalmis
supliikkimies aloitti keikkailun
jo 70-luvun puolivälissä, minkä
jälkeen esiintymisiä on kertynyt
yli 4000 mitä erilaisimmissa tapahtumissa maan eri puolilla.
Takana ovat tanssilavojen kulta-aikojen musisoinnit oman yhtyeen kanssa sekä laulusolistin
rooli mm. ArtoVirenin ja Kimmo Yläjärven kokoonpanoissa.
– Tampereen seudulla vedin
niitä railakkaita viihdeiltoja yli
40 eri ravintolassa. Tämän lisäksi tulivat tutuiksi 150 paikkakuntaa Karessuvannosta Kotkaan ja Porista Parikkalaan. Matkan varrelle kertyi keikkapaikkoja 450 ravintolan verran, muistelee Juhani Viita 90-luvun vauhtivuosiaan.
Viidan mukaan silloinen ravintolailtojen huumoriviihde oli
samaa, mitä nykyisin kutsutaan
stand up -komiikaksi.
Viita on esiintynyt lukuisilla
markkinoilla, toritapahtumissa
sekä yritysten asiakas- ja henkilöstötilaisuuksissa. Hän on tuttu viihdyttäjä varttuneenkin väen parissa. Mm. Rajaniemen Lomakeskuksessa Virroilla Viita on
naurattanut yleisöä sadoissa il-

lanvietoissa.

Syntymäpäivien
seremoniamestari
– Nykyisin monet perhejuhlien
järjestäjät tilaavat tärkeään tapahtumaansa tunnelmasta huolehtivan seremoniamestarin.
Yleensä toivotaan, että juhlissa
olisi iloinen tunnelma ja turha
”pönötys” jäisi pois, tietää Juhani Viita. Hän sanoo isännöineensä vuosien varrella mittavan määrän syntymäpäiväjuhlia nelikymppisistä aina 90-vuotispäiviin.
Tunnelmalliset musiikit ja viihteelliset ohjelmanumerot rytmittävät juhlien kulkua,
toteaa Viita.
Myös matkailun puolella Viita on toiminut
vuosikymmenten varrella monin muodoin.
Tampereelle muutettuaan hän ryhtyi
markkinoimaan Näsijärven ympäri suuntautuvia bussimatkoja ryhmille.
Varauksia alkavalle kesälle
on jo toistakymmentä,
iloitsee matkojen oppas ja viihdyttäjä.

Juhani Viita on toiminut vuosikymmeniä urheilunkin saralla.
Viita on valmentanut 2000-luvulla mm. Ylöjärven Pallon
miesten 1-sarjan joukkuetta ja
Oriveden Ponnistuksen naisia
mestaruusliigassa. Virtain Urheilijat hän johdatti A-poikien
Suomen mestaruuteen lentopallossa 2005. Kurulaissyntyinen
maajoukkuepelaaja Urpo Sivula oli tuolloin yksi Viidan valmennettavista.

Ylöjärven Markkinasanomat 2017

Tervetuloa seuraamaan
perinneleikkien esittelytuokioita

Markkinoilla on nyt mahdollisuus tulla seuraamaan myös
vuosisatoja vanhoja perinneleikkejä.
Välineet ja ohjaajat ovat
paikalla Kauppakeskus Elon
piha-alueella. Esittelyt klo
10.40, 11.45, 12.40 ja 13.45.
Ruutuhyppely vaatii heittotarkkuutta ja hyvää tasapainoa,
kun litteää kiveä heitetään ruudusta toiseen ja ruudukko pitää hyppiä yhdellä jalalla päästä päähän.
10 tikkua laudalla on piiloleikki, jossa yksi pelaaja polkaisee laudalle asetetut tikut
ilmaan ja sillä aikaa kun ns.
Etsijä kerää tikut takaisin laudalle, juoksevat muut pelaajat
piiloon.
Naruhyppely pitkällä narulla on hauskaa, koska siihen
voi osallistua monta hyppijää

– Sosiaali- ja terveysuudistus – Matkailun kehittäminen

samalla kertaa. Narun kummassakin päässä on pyörittäjä
ja hyppijät voivat leikkiä vaikka
matkijaa. Ensimmäinen näyttää mallia miten pitää hypätä
ja muut yrittävät tehdä samalla tavalla. Kun joku tekee virheen, siirtyy hän pyörittämään
narua.
Puujaloilla kävelyä on hauska kokeilla. Kuka pysyy pystyssä ja kävelee pisimmän matkan. Meillä Suomessa puujalkoja on käytetty lähinnä leikki
ja kisailumielessä, mutta maailmalla niitä on käytetty satoja vuosia erilaisten työtehtävien
hoidossa, esim. paimenet käyttävät puujalkoja lauman tarkkailemiseen tavallista korkeammalta ja sirkusesityksissä puujalkoja käyttävät yleensä jonglöörit.
Tervetuloa nauttimaan
markkinatunnelmasta
perinneleikkien
pariin.

Jos ovat paneelien teemat kiinnostavia,
niin ovat panelistitkin.
Mukana mm. Jarkko Sorvanto, Paula Risikko,
Eppu Normaali -bändin edustajat ja Arto Pirttilahti.
Paneelikeskustelut
• klo 10.40 • klo 11.20 • klo 12.00 • klo 12.40
– Kulttuurin edistäminen – Lions – Työ
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Markkinoilta löydät:
• Vaatteita, alusasuja, lastenasusteita • Nahkalaukkuja ja -lompakoita,
taljoja ja lankoja • Maatilatuotteita, luomua ja lammasta • Ruokaa, makkaraperunaa, hiiligrillihampurilaisia ja hodareita, paistettuja muikkuja, juustoa, leipää,
lettuja ja kahvia, hilloja ja mehuja • Karamelliä, metrilakua, toffeeta, suklaata, lakritsaa,
pehmisjäätelöä • Kukkia ja puutarhatuotteita • Rakentamista: asuinrakennuksista pihattonavetoihin, lasiterassit ja -katteet, ikkuna- ja oviesittely • Kirjastoauto, koneita, autopesuja,
sähköauto/ lataus ja sähkönmyynti • Pankit, puolueet ja kyläyhdistykset esittäytyvät
• Seurakunta ja omaishoitajat jakamassa tietoa • Erilaisia käsitöitä esillä todella paljon,
koruja ja kosmetiikkaa • Personaltrainer, kuntoliikuntaa sekä kesäteatterinäytöksiin lipunmyyntiä.
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Ylöjärven Yritteliäs Y-linja
– mukana lukiolaisten arjessa

Kuvassa olevat henkilöt Jasmin Rantee(vas.) ja Helmi Tolonen asettelevat valmiita kääretorttuja tarjolle kahvitukseen.

Porakaivot vesitakuulla
Maalämpökaivot

Köökissä on kauhea kiire. Yhdeksän ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa leipoo kääretorttuja 750:lle henkilölle. Kyseessä
on vanhojen tanssien kahvitukset. Kääretorttujen meri on valtava ja se ulottuu kaikille keittiön pöytäpinnoille. Työskentelyn yhteydessä ehdimme ihastella luomuksiamme.
Me opiskelemme Ylöjärven
lukiossa yrittäjyyspainotteisella linjalla, tutummin Y-linjalla. Opintomme ovat pääasiassa lukion opintoja, mutta tervetulleena lisänä ovat yrittäjyyteen liittyvät kurssit. Näillä kursseilla opiskelemme asiakaspalvelua sekä markkinointia, talousmatematiikkaa ja kokeilemme
käytännössä mitä yrittäminen
on. Teemme myös yritysvierailuja, joista esimerkkinä toimii
Avant Tecno Oy, jossa vierailimme maaliskuussa. Näillä vierailuilla perehdymme eri yrityksiin ja pääsemme konkreettisesti tutustumaan yritysten tiloihin
ja toimintaan. Olemme tehneet
useita kahvituksia, joista olemme
täydessä vastuussa ja joiden järjestäminen laskuine kaikkineen
on meidän työmme. Tuotto tapahtumista tulee luokkamme tilille, jota sitten hyödynnämme
parhaaksi näkemällämme tavalla. Nämä kahvitukset toimivat erinomaisena pohjana, kun
harjoitellaan yrittäjyyttä ja aktiivista toimimista. Luokallamme on kolme poikaa ja loput
ovat tyttöjä.
Y-linja tukee nuorten yrittäjyyskasvatusta ja pyrkii innostamaan oma-aloitteiseen tekemi-

seen. Nuorten taidot kehittyvät ja samalla myös vastuu kasvaa. Myös aktiivinen toiminen
yhteiskunnallisissa asioissa on
ominaista y-linjan opiskelijoille.
Seuraavaksi tulemme osallistumaan Ylöjärven markkinoille.
Luvassa on tapahtumaa kaikenikäisille. Lapsille ja lastenmielisille on mm. Kauppakeskus-Elon
sisällä oleva leikkipaikka.
Haastattelimme muutamia
ensimmäisen vuoden y-linjalaisia, jotka kertoivat kokemuksiaan ja ajatuksiaan y-linjasta. Kaikki haastateltavia yhdisti
kiinnostus yrittäjyyteen ja hieman erilaiseen lukiokokemukseen. Vaikka kukaan ei voi kiistää, etteikö y-linja olisi välillä
raskasta, se myös palkitsee. On
upeaa huomata hoitaneensa nipullisen asioita tai saada positiivista palautetta tekemästään
työstä. Tässäkin tapauksessa aktiivisuus näkyy selkeästi.

”Y-linjalla oppii
huomaamaan, että asioiden eteen täytyy oikeasti
tehdä työtä ja ne vaativat
yritteliäisyyttä.”

Haastattelukysymykset:
Miksi hait y-linjalle?
Miten y-linja näkyy sinun elämässäsi ja koulun käynnissäsi?

Soita ja kysy lisää!

Mitä hyötyä koet saavasi y-linjasta?
Jasmin Rantee
”Halusin tehdä jotain muutakin kuin lukea, kuten luoda yhteishenkeä ja tehdä jotain konkreettista. Y-linja vie vapaa-aikaa
iltaprojekteissa, ja pidentää toisinaan koulupäiviä. Y-linjalla oppii huomaamaan, että asioiden
eteen täytyy oikeasti tehdä työtä ja ne vaativat yritteliäisyyttä,
sekä aktiivista toimimista.”
Alisha Aho
”Yrittäminen kiinnostaa ja
oli hyvä mahdollisuus, jota en
halunnut heittää hukkaan. Tapahtumien järjestäminen oli alkuvuodesta suuressa roolissa ja
vienyt aikaa, joskus joutuu olemaan koulusta pois koska y-linja. Edellytyksiä yrityselämään ja
elämän kokemusta.”
Ella Kukko
”Y-linja kuulosti kivalta ja olin
pitkään miettinyt sinne hakemista, lopulta päätin hakea kaverien
innoittama. Y-linjalla saa rohkeutta kokeilla uusia juttuja ja se
kasvattaa luottamusta omiin kykyihin. Siitä saa uskoa, että pystyy mihin vain tulevaisuudessa.
Y-linjalla oppii paljon uutta yrittäjyydestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.”

,BSIFOUJF ,BSIFt1VI
JOGP!LZSPOMBIEFOQPSBLBJWPötXXXLZSPOMBIEFOQPSBLBJWPö

Energiaa ja iloa
Terveyskauppa Mistelistä
TÄLLÄ KUPONGILLA

Ahkeria Y-linjalaisia lukion tiloissa. Kuvassa ovat Heini
Mäkelä(vas.), Ella Kukko ja Emmi Sarvijärvi.

-20%

luajan ulkopuolisina projekteina ja tehtävinä kuin normaaleina oppitunteina. Koen Y-linjan
auttavan ymmärtämään miten
yritykset ja niiden kautta talous
konkreettisesti toimivat.”
Elias Kröger
”Hain y-linjalle sillä kaipasin
lukio elämään jotain vaihtelua
ja monipuolisuutta, y-linja vastasi näihin molempiin. Elämässäni ja koulussani y-linja näkyy
ylimääräisinä tunteina ja projekteina, jotka ovat kuitenkin kouluprojekteja monipuolisempia
sekä yleensä sopivan haastaviakin. Hyötyjä y-linjasta koituu
monia, varmaan tärkeimpänä
yhteistyön harjoittaminen sekä
yrityksiin ja niiden toimintaan
osallistuminen.”
Leevi Kontteli
”Hain y-linjalle, koska halusin saada jotain muutakin lukiosta kuin sen normaalin lukion.
No se näkyy kurssien lisääntymisenä ja kouluajan jälkeen tehtävinä projekteina.
Koen, että y-linjan kautta voisin saada jotain konkreettista irti
yrityselämästä ja siitä miten siellä toimitaan.”

yhdestä normaalihintaisesta tuotteesta.
Kuponki voimassa 31.5.2017 saakka.
k

Nettikauppa palvelee 24 h
Mikkolantie 2, Ylöjärvi
Ark. 9–18, la 9–14
Kauppakeskus ELO, Ylöjärvi
Ark. 10–20, la 10–17, su 12–16
www.misteli.fi

Kuvassa näkyvä Ylötehdas-luokkatila on Y-linjan tapaamisille ja useille Y-linja-aiheisille kursseille.

PIENKONE- JA VENELIIKE
LÄHELLÄ SINUA!
Myynti • Huolto • Varaosat
-tuotteet:
Moottorisahat, raivaussahat jne.
Viking • Puutarhakoneet

Aleksi Mäkiharju
”Hain Y-linjalle, koska halusin erottua jollain hyvällä tavalla
siitä suuresta massasta, joka tulee
lukion kautta työelämään.
Y-linja näkyy enemmän kou-

Kirjoittanut 16Y oppilaat
Lotta Peltomaa
ja Emmi Sarvijärvi.

LOUNASTARJOUS
ARK. KLO 14 SAAKKA
KAUPAN PÄÄLLE
HANAJUOMAA
NIIN PALJON
KUIN HALUAT

Briggs & Stratton • Painepesurit, vesipumput
Simplicity • Ruohonleikkurit ja puutarhatraktorit
Tohatsu ja Suzuki • Perämoottorit
Löydät meidät myös facebookista
Lionsclub-jäsen
Rou
Rounionkatu
95, 37150 Nokia
• p. 040 500 1209, 050 434 2282
•w
www.motorshopnokia.com

YLÖJÄRVI
Elon kauppakeskus
Elotie 1, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03 273 2540
Avoinna: ma-pe 10.30–21
la 11–21, su 12–21

Ylöjärven Markkinasanomat 2017
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Kattaus kovaan uutisnälkään
- Aamulehti markkinoilla
Tule ja tutustu päivän lehteen esittelypisteellämme!

• LASITUSTYÖT
• ERISTYSLASIT
• TERASSIT
• TERASSI KAIHTIMET JA LÄMMITTIMET
• IKKUNAT • LASIKATOT
• LAITURIT
LASITALO OY
Pikkukorventie 17 B, 37150 NOKIA
Avoinna arkisin 7-16
Toimisto 03 455 2610
Päivystys 0400 850 957
toimisto@lasitalo.ﬁ

24h

Aukioloajat
Ma 9–19
Ti ja Ke 12–19
To 9–19
Pe 10–17

Eläinlääkärit Taina lehtimäki, Kaisa Viitala ja Krista Jokela

Käytettynä varastosta:

Takuumoottorit ja -vaihteistot, sekä muut tekniikan osat.
Suomen autokierrätyksen valtuuttama romu-ajoneuvojen
vastaanottopiste. Uutena ja käytettynä: ajovalot, peilit, vilkut ja
takavalot, peltiosat, korinosat, alustaosat, jäähdytys-, lämmityskennot sekä lämmityslaitteiden moottorit.
SE-Romun vastaanotto!

KYSY TARJOUSTA MYÖS RENKAISTA!
mm. Nokian Hakka,
Nordman, Michelin.

Elopellontie 1A Ajanvaraus 010–6663223
Lankapuh. 8,28 snt/puh + 7,00 snt/min. Matkapuh. 8,28 snt/puh + 17,00 snt/min.



Ilmaista kaljaa!
(raj. erä)

Osuuskunta Taidokkaiden teltalla
Ylöjärven markkinoilla la 20.5. klo 9-15.
Lisäksi laadukasta Lihan Mestareiden grillimakkaraa
2eur/kpl ja mehua.
Tule tutustumaan Taidokkaiden porukkaan ja palveluihin!

24 h

KORJAUS
PÄIVYSTYS

Nettiajanvaraus



PALVELEVA LASILIIKE

Röntgen
Laboratorio
Kirurgia
Sisätaudit
Ultraääni

Leikkaa tämä mainos irti ja tuo se teltallemme
niin osallistut TEEMAKAKUN ARVONTAAN.

Avoinna: ma-pe 9-17

Nimi: _________________________________ S-posti: _____________________

Kankaantaan teollisuusalue, Hirvenpolku 3, 37150 Nokia
Puh. 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.com • www.purkamolahtinen.com
Puhelut lankaverkosta 8,35 snt/puh + 6,00 snt/min (ALV 24%) Puhelut matkapuhelimista 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min (ALV 24%)

Ylöjärvellä markkinoita jo vuodesta 1983

VeProTech LEHTONEN

SDP:N UUSI VALTUUSTORYHMÄ

VALMIINA
RAKENTAMAAN
PAREMPAA
YLÖJÄRVEÄ.

• www.taidokkaat.ﬁ • info@taidokkaat.ﬁ • 040 621 6671

GSM 040 077 4475
NOKIALLA, RÄIKÄNTIE 3

VENEIDEN JA POTKURIEN
VARAOSAT JA HUOLLOT
PER
PE
PERÄMOOTTORIT
RÄMO
ÄMOO
ÄM
OTTORI
O T
KESKIMOOTTORIT
VOLVO
Penta
• Vik
Vikadiagnostiikka
di
tiikk ja
j testaus
t t
Yhteistyö
Yh
työ Volvo
Vo vo Penta-Centerin
V
Pe
P
e a Ce err n kanssa
k

LC Keijärvi/Ylöjärvi
LC Teivo/Ylöjärvi

• Veneiden korjaukset, myös alumiiniset • Potkurikorjaukset: hitsaukset, tasapainoitus, maalaukset, nousujen muutokset • Muovihitsaukset • Kaiteiden teko,
vapakaaret ja tarkakaaret • Aurinkopaneelien asennus

TURBO & CARSERVICE

Uusia turboja, turbojen korjausta ja muokkausta/pako-imusarjojen tekoa sekä muut alumiinityöt

VAKUUTUSYHTIÖIDEN KÄYTTÄMÄ
veprotech@veprotech.ﬁ

TULE TAPAMAAN VALTUUTETTUJA.
Ilmastointihuollot
Pakokaasumittaukset

Autosi lasi rikki?
Korjaukset ja vaihdot nopeasti.

Autohuollot
Hinaukset
Kierrätyspalvelut
Rengasmyynti

Kolsopintie 4
YLÖJÄRVI
puh. 0500 635 350
www.valtokoivula.fi

Lokomonkatu 25 D, Lokomonkulma, Possijärvenkatu 2, Lielahti

03 261 0920, 0400 166 600
www.tuulilasimyynti.fi

tuulilasimyynti@kolumbus.fi
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Nyt faneja hemmotellaan

– Eppu Normaalilla
kiireinen kesä
Eppu Normaali on ihastuttanut
ja kiusannutkin suomalaisia jo
40 vuoden ajan! Jääräpäisesti itseltään näyttävä ja kuulostava
yhtye on tehnyt jo nyt historiaan jälkensä jättävän uran, eikä
loppua taipaleelle näy.
80-luvun hurjan työtahdin
jälkeen yhtye on rajoittanut tekemisiään ja esiintyy harvakseltaan. Juhlavuoden huippuhetkiä
ovat olleet loppuunmyyty Rati-

nan stadionin esiintyminen,
”Tiimalasin santaa”-kirjan päivitetyn version julkaiseminen ja
vielä joulukuun 2. päivä ensi-iltaan tulevaan ”Eput”-dokumenttielokuvassa mukana oleminen.
Jopa joulupukkiakin tunnetummaksi rankattu yhtye on
piirtynyt suomalaisten kollektiiviseen muistiin tavalla, johon
vain harvat musiikintekijät pystyvät.

Eppujen faneille tuleva kesä on unelmien. Eput esiintyvät
täydet 25 kertaa. Keikkakalenterissa on esiintymisiä eri puolella Suomea. Kauas ei Pirkanmaalla tarvitse mennä kuullakseen ja kokeakseen 40 vuotiaan
Eppu Normaalin sykähdyttävän
esiintymisen. Eppujen keikkakalenteri löytyy osoitteesta: http://
www.eppunormaali.ﬁ/

MTK ja useimmat sen jäsenliitoista ja
yhdistyksistä viettävät 100-vuotisjuhliaan
vuonna 2017. Vietämme juhlavuottamme
kertomalla kasvutarinoita maaseudun
yrittäjistä ja heidän elämästään.
www.kasvutarinoita.ﬁ

Ylöjärven omat Eput ovat mukana markkinoilla mm. kulttuuria käsittelevässä Areena-paneelissa.

Parasta kesämusaa yötä päivää

Radio Musa 100,5
Mainosta Musassa, soita: 0400 620 036
Pispalan Musa Oy | Box 17 | 33401 Tampere | e-mail: toimitus@radiomusa.fi | radiomusa.fi

Ylöjärven Markkinasanomat 2017

Lions-työ on puolisoillekin tärkeää
Suomen Lions-liiton periaatteiden mukaan perheenjäsenten
osallistuminen klubien palvelutoimintaan on lions-toimintaan
kuuluvaa ja liiton organisaation
puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Tästä syystä Suomessa puolisotoiminta onkin varsin vapaamuotoista ja sen tarkoituksena
on lions-klubien sisäisen hengen
lujittaminen ja kehittäminen sekä klubien ulkoisen toiminnan
tukeminen ja sen kautta myös
omakohtainen vaikuttaminen.
Ylöjärven klubeissa puolisot
eli ladyt osallistuvat aktiivisesti
klubien toimintaa. Esimerkiksi
Ylöjärven markkinoilla ladyjen
oma kahvila on varainkeräysaktiviteetti. Punainen Sulka -äitienpäivälounaan järjestelyissä ja toteutuksessa ladyt ovat avainasemassa. Vanhemman väen kirkkopyhäkahvitukset ovat nekin
ladyjen luotettavissa käsissä. Eivätkä yhteiset matkat ja tapahtumat olisi mitään ilman ladyjen mukanaoloa.
Tänä vuonna ylöjärveläisklubien ladyjen toimintaa koordinoivat Marja Koivula, LC Ylöjärvi/Keijärvi ja Riitta Niemi,
LC Ylöjärvi/Teivo.
Mikä on mielestäsi parasta lions-perheeseen kuulumisessa?
Marja Koivula
Mielestäni parasta on yhdessä
tekeminen ja toisten auttaminen
ja hyvän mielen tuottaminen.
Yhdessä tekemällä saadaan paljon hyvää aikaiseksi. Kun meitä on monta lions-perheeseen
kuuluvaa, niin joukkoon mah-

tuu myös monen eri alan taitajia, näin meistä koostuu osaava
ja toimiva ryhmä.
Riitta Niemi
Parasta on se, että ladyt muodostavat aktiivisen porukan, joka
vapaaehtoistyöllään pystyy auttamaan lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Ladytoimintaan on helppo
tulla mukaan.
Mikä on ikimuistoisin lionskokemuksesi?
Marja Koivula
Itse en ole vielä ollut kovin
montaa vuotta mukana lions-toiminnassa, joten ehkä viimeisimpänä hienona muistona on LC
Ylöjärvi-Keijärven 40-vuotisjuhlat viime syksyltä, jossa sain olla mukana seuraamassa Lionsritariksi lyöntiä. Mukavaa ja itselle hyvää mieltä tuottavaa on
myös vanhuksien ulkoiluttaminen. Taisin olla ensimmäistä kertaa Tiuravuoressa lähdössä ulkoiluttamaan pyörätuolissa istuvaa,
pirteätä, huumorintajuista rouvaa, kun hän aluksi kysyi minulta, että onko sinulla auto mukana? Vastasin, että kyllä on ja
niin hän hihkaisi hoitajalle, että no niin, ei sitten kannata heti
odotella takaisin, lähdemme nyt
hotelli Ilvekseen.
Riitta Niemi
Hienoja muistoja on paljon,
vaikkakin olen ollut mukana vasta muutaman vuoden. On hienoa, että olemme oman varainkeruumme avulla pystyneet mm.
tuottamaan jouluiloa vähävaraisille lapsille. Mukavia hetkiä on
myös Ylöjärven markkinoilta ladykahvilasta, sillä siellä on ollut

mahdollisuus tavata paljon ylöjärveläisiä ihmisiä.
Mitä haluaisit suuren yleisön tietävän lions-toiminnasta?
Marja Koivula
Haluaisin enemmän mainostaa lions-järjestön hyväntekeväisyys- ja palvelutoimintaa. Vuoden aikana tuotamme monelle
iloa erilaisten aktiviteettien muodossa. Lions-toimintaa voin suositella myös muille, on mukava
harrastus.

Riitta Niemi
Haluaisin ihmisten tietävän,
että toimintamme tarkoituksena
on tukea ja auttaa oman paikkakuntamme vähävaraisia lapsia ja
nuoria sekä ikäihmisiä. Toiminta kaipaa aktiivisia ihmisiä lisää,
jotta jatkossakin pystymme olemaan mukana auttamassa tukea
tarvitsevia. Kaikki, joilla on halu auttaa muita, ovat tervetulleita joukkoomme.
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Punainen Sulka
-sukkia
6,-/pari
15,-/3 paria
koot 34–45
Sukkia voit ostaa markkinoilta tai Ylöjärven
kukka ja hautaustoimistosta p. 03 348 0161.
Tarvittaessa toimitamme (useammat parit).
Punainen Sulka -kampanjalla tuetaan nuoria.
LC Keijärvi/Ylöjärvi
ja
LC Teivo/Ylöjärvi

VISUVEDEN
TEOLLISUUSALUEEN

MARKKINAT
9.-10.6.2017
www.visutapahtumat.fi

Kumpanakin päivänä klo 10-16. Vapaa pääsy!

SUURTAPAHTUMA KAIKEN
IKÄISILLE!
Perjantaina klo 12 ja 14
MEIJU SUVAS
Lauantaina klo 12 ja 14
JANNE TULKKI
Janne Tulkki

Marja Koivula, LC Ylöjärvi/Keijärvi ja Riitta Niemi, LC
Ylöjärvi/Teivo toteavat kuin yhteen ääneen nauttivansa
lions-toiminnan yhdessä tekemisen kulttuurista ja hyväntekeväisyysaspektista.

Meiju Suvas

markkinaisäntänä Juhani Viita

Markkinabileet perjantaina klo 21-02
VIRVE ROSTI, FREEMAN ja
Menneisyyden Vangit
Lämppäreinä Route66 ja Kormus!
Liput 20 € K-18

Freeman

Virve Rosti

Info: 0440 836 156 • Eeliksentie 6, Visuvesi, Ruovesi
www.visutapahtumat.fi • TERVETULOA!

VILJAKKALAN TEATTERIYHDISTYS WIMMA RY

Valtuutettu takuu-keskushuolto

ä ä

Kodinkonevaraosat-ja tarvikkeet

RAIMO SUURONENWW• WJARIWHILTUNEN
VILJAKKALANWKOULUNWPUISTOW(ERLANDINTIEW13)
VILJAKKALAN KOULUN PUISTO (ERLANDINTIE 13)

STERI

®

ENERGIAN SÄÄSTÄJÄ

Tampere: Sammonkatu 56, P. (03) 233 3100
Nokia: Yrittäjäkatu 18, P. (03) 233 3180

piketa.

24 h verkkokauppa ja asiakaspalvelu

LIPUT 17 € / 15 €

Kangasala: Lentolantie 2, P. (03) 233 3160

www.rtv.ﬁ

SINUN TEHTÄVÄSI ON MIETTIÄ, MILLAISEN KODIN HALUAT.
Meidän tehtävänä on auttaa sinua saamaan se.
Riitta Iiponen
pankinjohtaja
puh. 050 555 1335

Täytä sähköinen lainahakemus tai
varaa aika suoraan lainaneuvotteluun
osoitteessa aitosp.ﬁ

YLÖJÄRVI • Mikkolantie 2 • puh. 03 4584 0140 • Avoinna arkisin klo 10.00–16.30, ajanvarauksella klo 18 asti.
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R
Ramppi-Teatteri
esittää Kangasalan Kesäteatterissa
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden näytelmän
S

Kuvat: Kari Aarnio

Taivas täynnä purppuraa
L
Lipputoimisto:
P. 040 825 0760
Katso näytösajat: www.ramppiteatteri.net
K
Käsikirjoitus: Aulis Aarnio Ohjaus: Tapani Kalliomäki
Musiikki: Heikki Mäenpää ja Tuotantoryhmä
Apulaisohjaaja/koreograﬁ: Laura Huhtamaa
Liput myös: • Kangasalan Kemikalio, p. 03 377 0940
• Lahjatalo FantiShop, p. (03) 364 0270

Maar
Maarit
M
Ma
aar
ariitit Stålhammar
Stå
tålh
ålh
lham
amma
am
mar
ma
040 716 0560

GRAAFISET PALVELUT
040 716 0560
040 716 0565

Suupantie 2,
33960 Pirkkala
aineisto@taittoteam.ﬁ

Pasi Saine Oy
Ota yhteyttä alan ammattilaiseen koulutustarpeissasi.

Korttikoulutukset
Ylöjärvellä

ADR perus- ja täydennyskurssit
Tieturvakortti-koulutukset
Työturvallisuuskortti-koulutukset
Ammattipätevyys-koulutukset
Ensiapu-koulutukset (SPR)

Koulutuskalenteri: www.pasisaine.ﬁ 0400 732 916

Good Feelings Center TOIKKOSEN SUURET
Tarjoamme PARTURIKAMPAAMO ja
KAUNEUDENHOITOPALVELUITA
MUISTA LAHJAKORTIT

Myös nettiajanvaraus
24 h www.goodfc.fi
Puh. 044 33 44 277
Mikkolantie 1-3,
33470 Ylöjärvi

HELAMARKKINAT
25.5. KLO 10-16

ARVONTOJA,
KILPAILUJA,
AARTEENETSINTÄÄ

MAKKARATARJOILU, MUNKKIKAHVIT

TARJOUKSIA,
ESITTELYITÄ,
MARKKINAHULINAA

• ProNails-rakennekynnet • Panthy’s sokerointi
• Ripsipidennykset
• Kestopigmentoinnit
Kaikki kalusteet kotiin ja mökille edullisesti!
21v. kokemuksella!

PAIKALLINEN ENERGIA ON

TYÖLLISTÄMISTÄ
Leppäkosken Sähkö -konsernilla
on yhteensä yli 70 työntekijää.
Työllistämme myös välillisesti useita
satoja henkilöitä, muun muassa
polttoaineen hankintaketjussa.

KEITTIÖT
komerot

khh-ryhmät

Pirkanmaan

V I S I ON
wc-kalusteet vaihto-ovet

LIUKUOVET
tilanjako-ovet

ZZZNHLWWLRNDOXVWHWXNXWI,ZZZYLVLRQOLXNXRYHW¿

KEITTIÖKALUSTETUKKU
Teollisuustie 4, 33470 YLÖJÄRVI

\ORMDUYL#NHLWWLRNDOXVWHWXNXW¿

Ja siksi paras energia on paikallista.

Oy

ark. 8-18
la 9-15
020 720 9240
lankap. 8,38 snt/p+7,02 snt/min (alv24),
matkap. 8,35 snt/p+17,17 snt/min (alv24)

www.leppakoski.fi
puh. 03 4503 400

Ylöjärven Markkinasanomat 2017
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ELÄMÄ

Pidennetty aukiolo
touko-kesäkuussa
ma-pe klo 7-19

on ulkona

KESÄN

Paras

puukauppa!
Puutoimen kestopuupiha on avattu!
• Renkaat • Vanteet • Rengastyöt
• Renkaiden korjaukset

Pohjoisen
tiukaa mäntyä!

Vertansa vailla oleva
valikoima, sopivat hinnat
Ehdoton
suosikkiterassilauta!
ja helppo asiointi.
28 x 120
Meiltä samalla kaikki
ruskea ura/sileä
kiinnitystarvikkeet esim.
terassinikkarointiin ja
oikeat pintakäsittelyaineet!
/m

i,
Sisusta, panelo!
la
ul
pu
i
st
tiety

Erä!

Siparila Struktuuri
valk. paneeli
15 x 176 STS

1,89

1,29
/m

Vaihtotie 11, 33470 Ylöjärvi, puh. 040 835 3026

www.ylojarvenrengas-set.fi

YLÖJÄRVI
Elopellontie 2, puh. (03) 3142 4300

Palvelemme MA-PE 7-19, LA 9-15
Kesän paras puukauppa tarjoaa muutakin.
Katso lisää: w w w.puutoimi.fi

Suosi suomalaista! Puutoimi Oy on 100% suomalainen, työllistävä yksityinen alan erikoisliike.

PUSSILLINEN PELKKÄÄ

Roskat palaa HyötyEnergiana.
Ja samalla 160 000 tonnia
sekajätettä vuodessa pois
luonnon harteilta.
Hyödynnä roskasi
HyötyEnergia sähkösopimuksena.
HyötyEnergia-sähkösopimuksena.

Tee nyt
HyötyEnergia
-sähkösopimus

• Pirkanm
Pirkanmaalaisella
maalaisella
seella
lll ja
ja Jyväskylän
Jyv
y äskyl
ylän seudun
seud
euudun
sekajätteellä
sähköä
sekajätteel
llä tuotettua
tuote
otettu
ttua
a sä
sähk
hköä
hkö
ä
• Tuotettu Tammervoiman
hyötyvoimalaitoksessa Tampereella
• Määräaikainen sopimus kaikkialle
Suomeen

HyötyEnergia-sähkösopimuksen teet helpoiten
osoitteessa sahkolaitos.ﬁ tai rimpauttamalla
asiakaspalveluumme p. 020 630 3000 (pvm/mpm).
Jos olet Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasomistaja, saat Bonusta sähkölaskusi sähkön
myynnin osuudesta jopa 5%.

www.teollisuustiloja.ﬁ
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Pikkukaupungin vilkkautta
järviluonnon rauhassa
As Oy Vivace

Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi

Upea Vivace kohoaa ihanteelliselle paikalle Räikänhelman asuinalueelle, jonka
toiselle puolelle jää Keijärven kimmeltävä ranta ja toiselle Ylöjärven eloisa keskusta
monine palveluineen ja kulttuurikohteineen. Talo tulee olemaan ensimmäinen Peabin
rakentama kerrostalokohde Räikän alueella.

Ennakkomarkkinoinnissa!

Sen kyllä huomaa

Vivacessa tilaa riittää. Asunnot yksiöistä neliöön on suunniteltu valoisiksi ja väljiksi,
jolloin niissä on paljon hyötyneliöitä ja ne on helppo kalustaa. Lasitetut parvekkeet
tuovat koteihin raikasta lisätilaa. Lähes kaikissa asunnoissa on lisämukavuutena
oma sauna. Energialuokka C.
HUONEISTOESIMERKKEJÄ
KRS

TYYPPI

M²

MH €

VH €

1

1h+k+alk

32,0

38.600

102.600

2

1h+k+alk+s

38,0

52.500

128.500

2

2h+kk+s

40,0

49.000

129.000

2

2h+kk+s

52,5

51.625

156.625

1

2h+k

53,0

35.770

141.770

1

2h+k+s

56,0

73.700

185.700

2

2h+k+s

57,0

66.850

180.850

1

3h+k+s

71,0

57.000

199.000

2

3h+k+s

71,0

71.000

213.000

2

3h+k+s

72,5

68.000

213.000

2

3h+k+s

79,5

96.900

255.900

4

4h+k+s

89,0

137.500

315.500

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä ja
pyydä esite!
Liisa Puranen
Puh. 0400 628 560
Miinu Oinonen
Puh. 040 1591 802
Riitta Kraneis
Puh. 040 1591 700
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Lisätiedot:
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Me palvelemme sinua Ylöjärvellä, myös kesällä!
Mikä on asuntoni arvo? Mitä uskaltaisin pyytää? Nyt voit lopettaa arvailun, tuumailun ja jahkailun ja pyytää
välittäjämme Kotikäynnille. Maksuttomalla Kotikäynnillä kerromme mitä asunnostasi saa ja kuinka kätevästi
kodinvaihto sujuu. Meiltä saat modernit markkinointikeinot asuntosi myynnin tueksi. Soita heti ja kysy lisää!

Jari Koivisto
osakas, LKV, KiAT
050 597 1525

Niina Lahtinen
LKV, KiAT
050 597 1524

aan
Tervetuloa tapaam
meitä Ylöjärven
ikkea
markkinoille tai po
myymälässämme!

Marko Kallio
LKV
044 744 8044

Eero Karinen
LKV
050 597 1533

Jyrki Nousiainen
050 597 1528

Heli Kariniemi
050 553 0002
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Koskikeskuksen Asuntopalvelu Oy LKV
Soppeentie 2, 33470 Ylöjärvi
puh. 040 162 0541
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Ylöjärven joukkoliikenne
Linjakohtaisia aikatauluja jaetaan busseissa ja joukkoliikenteen asiakaspalvelussa Frenckellissä sekä lukuisissa jakelupisteissä ympäri seudun. Lisäksi aikataulu- ja reittitietoa on saatavilla digitaalisista palveluistamme,
joista voi vaikkapa tulostaa oman
kotipysäkin aikataulun jääkaapin
oveen. Digipalvelut kulkevat kätevästi mukana älypuhelimessa.
Kannattaa muistaa, että pysäkkiaikataulu on ﬁksumpi kuin linja-aikataulu, sillä sen avulla ei
tarvitse enää itse arvioida bussin ajoaikaa päätepysäkiltä omalle pysäkille.
Pysäkkiaikataulut ja linjakohtaiset aikataulut löytyvät palvelusta aikataulut.tampere.ﬁ. Lissu Liikenteenseuranta kertoo,
milloin seuraava bussi on tulossa pysäkille. Linjakartta -palvelu
näyttää valittujen linjojen reitit,
pysäkit ja vyöhyketiedot. Repa
Reittiopas kertoo parhaat reittiyhteydet haluttujen paikkojen
tai pysäkkien välille. Nella Nettilataus on Nysse-lippujen verkkokauppa, josta voi tilata mat-

Ylöjärven joukkoliikenne siirtyi yhdessä muiden Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa yhteiseen maksujärjestelmään kesällä 2016. Muutoksessa Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti
saivat yhtenäiset lipputuotteet sekä -etuudet. Ylöjärveläisillä matkakortteja on jo yli 8000.
Nysse-liikenteessä matkan voi
maksaa joko käteisellä ostamalla kertalipun bussissa tai matkakortille ennen matkaa ladatulla
arvo- tai kausilipulla. Matkakortin hankkiminen kannattaa, sillä
matkat ovat sillä selvästi käteismaksua edullisempia, eikä kortille ladattu arvo vanhene. Lippuihin sisältyy vaihto-oikeus.
Arvoliput sopivat matkustajalle, joka käyttää bussia silloin
tällöin. Matkan hinta määräytyy
matkaan tarvittavien vyöhykkeiden mukaan. Henkilökohtaiselle matkakortille ladatulla arvolipulla yli 65 vuotta täyttäneet saavat 50 % alennuksen klo 9-14.
Kausilippu on edullisin vaihtoehto säännöllisesti matkustavalle. Lipun voi ostaa joko 30,
90 tai 360 vuorokauden ajaksi.
Kolmen kuukauden kausilippua
myydään vain Nella Nettilatauksen kautta. Kausiliput ovat haltijakohtaisia, eli niitä voi käyttää
kuka tahansa samaan tai alempaan ikäryhmään kuuluva. Lippua voi siis lainata vaikkapa toiselle perheenjäsenelle.

Kesäliikenne
tuo muutoksia
aikatauluihin
Kesän liikennekausi käynnistyy
maanantaina 5.6. Kesäaikatau-

luihin siirryttäessä osa linjoista
jää tauolle ja osalla liikennöinti
harvenee lomakauden alkaessa.
Raitiotien rakennustyöt hidastavat liikennettä, joten arvioituja ajoaikoja ja vuorovälejä on jouduttu muuttamaan kaikilla Tampereen keskusta-alueella liikennöivillä linjoilla. Vuoroväliä on jouduttu pidentämään
myös Ylöjärvelle liikennöivillä
linjoilla 80 ja 81. Hämeenkadun ja Itsenäisyydenkadun läpiajossa varaudutaan 5 minuutin viivytykseen nykyisiin aikatauluihin verrattuna.

Aikataulukirjaa
ei julkaista, tilalle
linja-aikataulut ja
digipalvelut
Aikataulukirjasta luovutaan kuluvan talven liikennekauden jälkeen. Kesän aikataulut ovat jaossa linjakohtaisesti, ja lisäksi asiakkaita palvelevat monipuoliset
reitti- ja aikataulupalvelumme
netissä ja älypuhelimissa.
Taustalla on halu tarjota ajantasaista ja oikeaa tietoa. Pitkään
voimassa oleva aikataulukirja vanhenee ennen aikojaan eikä tieto muutoksista kesken aikataulukauden tavoita kaikkia.
Myös käynnissä olevat suuret

rakennushankkeet aiheuttavat
muutostarpeita, jotka eivät voi
odottaa seuraavaan aikataulukauteen.
Uudistuksella on myös ympäristöä ja kustannuksia säästävä vaikutus. Aikataulukirjassa on

ollut kahdeksan kunnan aikataulut, eivätkä läheskään kaikki tarvitse kaikkien linjojen tietoja.
Aikatauluista on saatavilla
perinteisiä, aikataulukirjan sivua muistuttavia linjakohtaisia
aikatauluja.

kakortin ja ostaa lippuja ilman
jonotusta, vaikka omalta kotisohvalta.
Aikataulupalveluista ja Lissu
Liikenteenseurannasta on myös
mobiiliversiot. Nella mobiilin
saa ladattua älypuhelimeen sovelluskaupasta.
Lue lisää joukkoliikenteen uutisia touko-kesäkuun vaihteessa
kotiisi jaettavasta joukkoliikenteen tiedotuslehdestä Sinisten
bussien matkassa.
Nysse on mukana Ylöjärven
Markkinoilla Elossa. Paikalla
pääset tutustumaan kaupunkiliikenteen linja-autoon sekä saat
• tietoa lipputuotteista
• tietoa reiteistä ja aikatauluista
• opastusta digipalveluiden
käyttöön
• antaa palautetta palvelutasoluonnoksesta.

Joukkoliikenteen digitaaliset palvelut:
Aikataulut: aikataulut.tampere.ﬁ
Reittiopas: repa.tampere.ﬁ
Linjakartta: linjakartta.tampere.ﬁ
Liikenteenseuranta: lissu.tampere.ﬁ
Lippujen verkkokauppa: nella.tampere.ﬁ

KOKENEET KONKARIT PALVELUKSESSANNE
SOPPEENTIELLÄ JA MIKKOLANTIELLÄ
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zůƂũćƌǀĞŶŬĞƐćƐƐćƚĂƉĂŚƚƵƵ
Toukokuu
^ĂƚƵƚƵŶƟũŽŬĂŬĞƐŬŝǀŝŝŬŬŽŬůŽϭϬ
Pääkirjasto Leija
WƂŚĞŝŬƂŶWƂůůćǇƐͲĨĞƐƟǀĂĂůŝ͗WĞƚĞƌ:ŽƵŬĂŝŶĞŶ
ƵŽ͕͘ĂůůŽŶZǇƚŵŝŽƌŬĞƐƚĞƌŝ͕WĂƵůĂ
<ŽŝǀƵŶŝĞŵŝ͕<ŽǀĞƌƐ͕<ŽƌŵƵƐ͕WŽƉĞĚĂ
26.-27.5. Räikänpuisto

:ƵŚĂŶŶƵŬƐĞŶŬŽŬŬŽũƵŚůĂ
23.6. klo 18 Lempiäniemen leirikeskus
dĂŝĚĞǀĞŝƐƚŽƚĂƉĂŚƚƵŵĂ
Ϯϴ͘ϲ͘Ͳϭ͘ϳ͘hƌŬŝŶWŝŝůŽƉŝƌƫ

Elokuu
<ĂƵƉƵŶŬŝũĂǌǌ͗dŝŵŽ>ĂƐƐǇĂŶĚũĂ>ŝŶĞĂƌ:ŽŚŶ
ϭϭ͘ϴ͘ŬůŽϭϴ<ĂƵƉƵŶŐŝŶƚĂůŽŶĂƵŬŝŽ

zůƂũćƌǀĞŶŵƵƐĞŽĂǀŽŝŶŶĂ
ϯϬ͘ϲ͘ͲϭϮ͘ϴ͘ƟͲƚŽŬůŽϭϮͲϭϳ͕ůĂͲƐƵŬůŽϭϮͲϭϳ͕
,ŝĞƚĂƐƚĞŶƟĞϰ

Heinäkuu

EćŚĚććŶ
ŵĂƌŬŬŝŶŽŝůůĂ͊

<ĞŝŚćƐůĂŚĚĞŶŶćǇƩĞůǇƚĂůŽĂǀŽŝŶŶĂ
ϭ͘ͲϯϬ͘ϳ͘ƟͲƚŽŬůŽϭϮͲϭϳ͕ůĂͲƐƵŬůŽϭϮͲϭϳ͕
DǇůůǇŵćĞŶƟĞϮ͕<ƵƌƵ
<ƵƌƵŶƵůŬŽŵƵƐĞŽũĂsćŶƌŝŬŬŝ^ƚŽŽůŝŶƚƵƉĂ
ĂǀŽŝŶŶĂ
ϭ͘ͲϯϬ͘ϳ͘ƟͲƚŽŬůŽϭϮͲϭϳ͕ůĂͲƐƵŬůŽϭϮͲϭϳ͕
WŽŝŬĞůƵŬƐĞŶƟĞϭϬ͕<ƵƌƵ

zůƂũćƌǀĞŶŬĂƵƉƵŶŬŝŶćŬǇǇŵŽŶŝŶƚĂǀŽŝŶ
<ĂƵƉƉĂŬĞƐŬƵƐůŽƐƐĂ ja sen piha-alueella
20. toukokuuta.
dĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝĂǀŽŝŶŶĂŬůŽϵͲϭϱ
dĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝƚĂƌũŽĂĂŽŚũĂƵƐƚĂ
ja neuvontaa elämäntapoihin ja
ĞůćŵćŶŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝƐƐćĂƐŝŽŝƐƐĂ͘
WĞƌŚĞŬŝŽƐŬŝĂǀŽŝŶŶĂŬůŽϵͲϭϱ
ƐŝĂŶƚƵŶƟũĂƚŬĞƌƚŽǀĂƚŬĂƵƉƵŶŐŝŶ
ůĂƉƐŝƉĞƌŚĞƚǇƂƐƚć͘
sĂƉĂĂͲĂŝŬĂƉĂůǀĞůƵƚ͕ŵĞƐƐƵƉĂŝŬŬĂϭϭϱ
sŽŝƚƚĂǀĂƚĂƚǇƂŶƚĞŬŝũƂŝƚćůŝŝŬƵŶƚĂͲ͕
ŶƵŽƌŝƐŽͲũĂŬƵůƩƵƵƌŝƉĂůǀĞůƵŝƐƚĂƐĞŬć
koululaisten iltapäivätoiminnasta. Anna
ƉĂůĂƵƚĞƩĂƚĂŝŝĚĞŽŝƚĂ͕ƚƵƚƵƐƚƵƚĂƉĂŚƚƵŵĂͲ
ũĂƉĂůǀĞůƵƚĂƌũŽŶƚĂĂŶƐĞŬćƉǇƂƌćǇƚć
ŽŶŶĞŶƉǇƂƌćć͘
dǇƂǀĂůŵĞŶŶƵƐŬĞƐŬƵƐsĂůƉƌŽ͕
ŵĞƐƐƵƉĂŝŬŬĂϭϬϵ
sĂůƉƌŽĞƐŝƩĞůĞĞƚŽŝŵŝŶƚĂĂŶƐĂǀĂƉĂĂͲ
aikapalveluiden vieressä.

dĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝ
KŚũĂƵƐƚĂũĂŶĞƵǀŽŶƚĂĂĞůćŵćŶƚĂƉŽŝŚŝŶũĂ
ĞůćŵćŶŵƵƵƚŽŬƐŝŝŶůŝŝƩǇǀŝƐƐćĂƐŝŽŝƐƐĂ
Avoinna ma-to klo 9-18, pe klo 9-16 ja la
ŬůŽϭϬͲϭϱ͘dĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝŽŶĂǀŽŝŶŶĂŬŽŬŽ
ŬĞƐćŶŵƵƩĂƉĂůǀĞůĞĞŚŝĞŵĂŶƐƵƉŝƐƚĞƚƵƐƟ͘
dĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝƉĂůǀĞůĞĞϮϲ͘ϲ͘Ͳϲ͘ϴ͘ϮϬϭϳ
ƐĞƵƌĂĂǀĂƐƟ͗ŵĂũĂŬĞŬůŽϭϬͲϭϴ͕ƟũĂ
ƚŽŬůŽϵͲϭϳ͕ƉĞŬůŽϵͲϭϲ͕ůĂͲƐƵƐƵůũĞƩƵ͘
ǁǁǁ͘ǇůŽũĂƌǀŝ͘ĮͬƚĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝ
WĞƌŚĞŬŝŽƐŬŝ
DĂŬƐƵƩŽŵŝĂůĂƉƐŝƉĞƌŚĞŝůůĞƐƵƵŶŶĂƩƵũĂ
ƉĂůǀĞůƵũĂ
Perhekioski jää kesätauolle 21.6., ja
ƚŽŝŵŝŶƚĂŬćǇŶŶŝƐƚǇǇƵƵĚĞůůĞĞŶĞůŽŬƵƵƐƐĂ
Ϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϳ͘/ŵĞƚǇƐŽŚũĂƵƐƚĂĂŶŶĞƚĂĂŶ
ŬƵŝƚĞŶŬŝŶŬŽŬŽŬĞƐćŶƟŝƐƚĂŝƐŝŶŬůŽϭϮͲϭϰ͘
Perjantaiaamupäivisin kokoontuva
D>>͗ŶƉĞƌŚĞŬĞƌŚŽĂůŽŝƩĂĂŬĞƐćůŽŵĂŶ
jo toukokuun lopussa.
ǁǁǁ͘ǇůŽũĂƌǀŝ͘ĮͬƉĞƌŚĞƚǇŽ

Kesäkuu
DƵƐĞŽŚŝŝƌŝƚƵƚŬŝŝͲůĂƐƚĞŶŶćǇƚĞůŵć
ϲ͘ϲ͘ŬůŽϭϰzůƂũćƌǀĞŶŵƵƐĞŽ͕,ŝĞƚĂƐƚĞŶƟĞϰ

<ƵƌƵŶƵůŬŽŵƵƐĞŽŽŶũĂsćŶƌŝŬŬŝ^ƚŽŽůŝŶ
ƚƵƉĂĂŶǀŽŝƚƵƚƵƐƚƵĂŚĞŝŶćŬƵƵƐƐĂ͘<ƵƌƵͲǀŝŝŬŽŶ
ůĂƐƚĞŶũƵŚůĂũćƌũĞƐƚĞƚććŶŵƵƐĞŽŶĂůƵĞĞůůĂϭϴ͘ϳ͘
<ĂƌŚĞŶDĂƌŬŬŝŶĂƚ
ϭ͘ϳ͘ŬůŽϭϬͲϭϰ<ĂƌŚĞŶŬŽƵůƵ
WŽŚũŽŝƐͲ<ƵƌƵŶŬǇůćŬŝƌƉƉŝƐƐƵƵŶŶŝƐƚƵƐ
1.7. klo 10-17
>ĂƐƚĞŶƚĂŝĚĞŬŝĞƌƌŽƐ
1.7., 8.7. ja 15.7., 22.7 ja 29.7. klo 15 Urkin
WŝŝůŽƉŝƌƫ
ZćŝŬŬćZĂŝŬĂĂͲǇŚƚĞŝƐůĂƵůƵŝůƚĂ͕ƐŽůŝƐƟŶĂDŝŬĂĞů
<ŽŶƫŶĞŶ
8.7. Räikänpuisto

sĂŚĂŶŶĂŶŶƵŽƌŝƐŽƐĞƵƌĂŶŬĞƐćƚĞĂƩĞƌŝŶ
ǇƂŶćǇƚƂŬƐĞƚ
25. ja 26.8. klo 21 Ylöjärven museo,
,ŝĞƚĂƐƚĞŶƟĞϰ
^ĂƚĂƉćŝǀććƐĂƚĂǀƵŽƟƐƉćŝǀććŶʹ
EƵŽƌŝƐŽŬŽŶƐĞƌƫ
26.8. Ylöjärven urheilutalo
>ƵŵŽƵĚƵůƵŽŶŶŽƐƚĂʹƌĞƚŬŝćũĂƚĂƉĂŚƚƵŵŝĂ
26.8. klo 10–21 Pikku-Ahvenisto

Syyskuu
>ćŚĞůƚć^ŝŶƵůůĞͲŵĂƌŬŬŝŶĂƚ
ϵ͘ϵ͘ŬůŽϭϬͲϭϰsŝůũĂŬŬĂůĂŶ^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ
ZćŝŬćŶƚƵůĞƚ
16.9. Räikkä

dĞŶĂǀŝĞŶdŽŚŝŶĂƚ͗Kƌĸƚ͕,ƂƉŝŶćƚƂƩĞƌƂ͕:ŽŬĞƌŝ
WŽŬĞƌŝŽǆ͕^ƵƉĞƌͲ^Ăŵ
9.7. Räikänpuisto
DƵƐĞŽŚŝŝƌŝǀŝĞƌĂŝůĞĞzůƂũćƌǀĞŶŵƵƐĞŽůůĂϲ͘ϲ͘
>ƵŽŶƚŽͲũĂŬƵůƩƵƵƌŝƚĂƉĂŚƚƵŵĂΘŬĂŬƐŝ
ǀŝůůŝǀŝŚĂŶŶĞƐƌĞƚŬĞć
8.6. Pikku-Ahvenisto
<ƵƌƵ&ĞƐƚ
ϵ͘ϲ͘ŬůŽϮϬ/ůƚĂŬŽŶƐĞƌƫ͕<ƵƌƵŶŬŝƌŬŬŽ
ϭϬ͘ϲ͘ŬůŽϭϰWćŝǀćŬŽŶƐĞƌƫ͕WĂƌŬŬƵƵŶ^ĞƵƌĂƚĂůŽ
ϭϬ͘ϲ͘ŬůŽϭϴ͘ϯϬ^ƵŽŵŝϭϬϬǀ͘ũĂ<ƵƌƵϭϱϬǀ͘Ͳ
ũƵŚůĂŬŽŶƐĞƌƫ͕WĂƌŬŬƵƵŶ^ĞƵƌĂƚĂůŽ
ϭϭ͘ϲ͘ŬůŽϭϯWćŝǀćŬŽŶƐĞƌƫ͕WĂƌŬŬƵƵŶ^ĞƵƌĂƚĂůŽ
ϭϭ͘ϲ͘ŬůŽϮϬ/ůƚĂŬŽŶƐĞƌƫ͕zůƂũćƌǀĞŶŬŝƌŬŬŽ
,ĂǀĞƌŝŶŬŽŶĞƉćŝǀćƚ
10.6. klo 9-15 Haveri, Viljakkala
ǀŽŝŵĞƚŬǇůćƚsŝůũĂŬŬĂůĂƐƐĂ
ϭϬ͘ϲ͘sŝůũĂŬŬĂůĂŶ^ĞƵƌŽũĞŶƚĂůŽ
WŽŚũŽŝƐͲ<ƵƌƵŶĂǀŽŝŵĞƚŬǇůćƚ
ϭϬ͘ϲ͘/ƚćͲƵƌĞĞŶƵƌŚĞŝůƵŬĞŶƩćũĂ:ƵƐƐŝŵĂƟŶ
pihapiiri
ǀŽŝŵĞƚŬǇůćƚWĂƌŬŬƵƵƐƐĂ
10.-11.6. Parkkuu
ZĂŬĂƐƚƵŬĞƐćǇƂŚƂŶͲ/ůƚĂŵĂƚ<ŽǀĞƌŽůůĂ
ϭϳ͘ϲ͘ŬůŽϭϴͲϮϮ^ĞŝƚƐĞŵŝƐĞŶŬĂŶƐĂůůŝƐƉƵŝƐƚŽ
ZĂŬĂƐƚƵŬĞƐćǇƂŚƂŶͲzƂƌĞƚŬŝ,ĂƵŬŝůĂŵŵĞůůĞ
ϭϳ͘ϲ͘ŬůŽϭϵ^ĞŝƚƐĞŵŝƐĞŶŬĂŶƐĂůůŝƐƉƵŝƐƚŽ
dĞĂƩĞƌŝǇŚĚŝƐƚǇƐtŝŵŵĂĞƐŝƩćć͗DŽŽƐĞƐ
sŝůũĂƐĞŶĞůćŵćͲǀĂŝƉŽŝƐƚĂǀĞƌŬŬĂƌĞŝŚŝŶ
ϭϳ͘ϲ͘ŬůŽϭϳŬĞƐćƚĞĂƩĞƌŝŶćǇƚƂŬƐĞŶĞŶƐŝͲŝůƚĂ͕
ǀŝŝŵĞŝŶĞŶŶćǇƚƂƐϵ͘ϳ͕͘sŝůũĂŬŬĂůĂŶŬŽƵůƵŶ
puisto

Ylöjärven kaupunki
Ɖ͘ϬϯϱϲϱϯϬϬϬϬ
ŬŝƌũĂĂŵŽΛǇůŽũĂƌǀŝ͘Į
ǁǁǁ͘ǇůŽũĂƌǀŝ͘Į

ZćŝŬćŶŬĞŶƚćŶƵƵĚĞůůĞĞŶǀŝŚŬŝũćŝƐĞƚ
ϮϬ͘ϴ͘ZćŝŬćŶŬĞŶƩć

WŝƌŬĂŶŵĂĂŶŵƵƐŝŝŬŬŝŽƉŝƐƚŽŶzůƂũćƌǀĞŶ
ƚŽŝŵŝƉŝƐƚĞĞŶŬĞǀćƚŬŽŶƐĞƌƫ
30.5. klo 19 Ylöjärvi-sali, kaupungintalo

dŝĞŬĂƌŚƵŶũĂůĂƚƵŬŽŶĞĞŶĞƐŝƩĞůŝũƂŝŶĞĞŶ
ůƂǇĚćƚŶŝŝŶŝŬććŶůŽŶƉŝŚĂͲĂůƵĞĞůƚĂ͘

zůƂũćƌǀĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶƚĞƌǀĞǇƐŬŝŽƐŬŝũĂ
perhekioski palvelevat <ĂƵƉƉĂŬĞƐŬƵƐ
ůŽƐƐĂ, ja niissä on helppo poiketa
vaikkapa ostosten lomassa.

sĞŬĂƌĂŽůǇŵƉŝĂůĂŝƐĞƚ
20.8. Räikänpuisto

ZćŝŬćŶƚĂůŽŶŬĞǀćƚďƌƵŶƐƐŝ
Ϯϳ͘ϱ͘ŬůŽϭϭͲϭϲ͕ĞŶŶĂŬŬŽŝůŵŽŝƩĂƵƚƵŵŝŶĞŶ

<ŝƌũĂƐƚŽĂƵƚŽZĞƉƵŶƉǇƐćŬŬŝ
on markkinapäivänä Elon piha-alueella.
Repussa voit lainata kirjoja tai vaikka
ŚĂŶŬŬŝĂŽŵĂŶŬŝƌũĂƐƚŽŬŽƌƟŶ͘

DĂƚĂůĂŶ
ŬǇŶŶǇŬƐĞŶƚƵŬĞĂ

zůƂũćƌǀĞŶŵƵƐĞŽǀŝŝŵĞŝƐƚćƉćŝǀććĂƵŬŝ
ϭϮ͘ϴ͘ŬůŽϭϮͲϭϳ,ŝĞƚĂƐƚĞŶƟĞϰ

WĂƵůĂ<ŽŝǀƵŶŝĞŵŝƚćŚĚŝƩććWƂŚĞŝŬƂŶ
WƂůůćǇŬƐĞŶƉĞƌũĂŶƚĂŝͲŝůƚĂĂϮϲ͘ϱ͘

DƵƐŝŝŬŬŝŽƉŝƐƚŽŶƌǇƚŵŝŵƵƐŝŝŬŬŝůŝŶũĂŶ
ŬĞǀćƚŬŽŶƐĞƌƫ
31.5. klo 19 Ylöjärven Yhtenäiskoulun
Mediateekki

dŝŵŽ>ĂƐƐǇƚƵŽǇŚƚǇĞĞŶƐć
ŬǇŵŵĞŶǀƵŽƟƐŬŝĞƌƚƵĞĞŶ<ĂƵƉƵŶŬŝũĂǌǌŝŝŶϭϭ͘ϴ͘

sĂŚĂŶŶĂŶŶƵŽƌŝƐŽƐĞƵƌĂŶŬĞƐćƚĞĂƩĞƌŝĞƐŝƩćć͗
DƵƐƟŬƐĞŶďĞŶƐŝƐ
ϮϬ͘ϲ͘ŬůŽϭϴĞŶƐŝͲŝůƚĂ͕ǀŝŝŵĞŝŶĞŶŶćǇƚƂƐϮϲ͘ϴ͕͘
zůƂũćƌǀĞŶŵƵƐĞŽ͕,ŝĞƚĂƐƚĞŶƟĞϰ
<ĞƐćŬŽŶƐĞƌƫ
ϮϬ͘ϲ͘ŬůŽϭϴhƌŬŝŶWŝŝůŽƉŝƌƫ

:ŽŬĞƌŝWŽŬĞƌŝŽǆͲƚĂŝŬĂƐŚŽǁǀŝŝŚĚǇƩćć
dĞŶĂǀŝĞŶdŽŚŝŶŽŝƐƐĂϵ͘ϳ͘
dĂŶŐŽĮŶĂůŝƐƟϮϬϭϲWĂƐŝ<ŝǀŝŵćŬŝ͗
>ĞŵŵĞŶůƵƌŝƚƵŬƐŝĂƐĂŶŽŝŶũĂƐćǀĞůŝŶ
ϭϯ͘ϳ͘ŬůŽϭϴ<ĞŝŚćƐůĂŚĚĞŶŶćǇƩĞůǇƚĂůŽ͕<ƵƌƵ
<ƵƌƵͲǀŝŝŬŬŽ
ϭϲ͘ϳ͘ŬůŽϭϬ:ƵŚůĂũƵŵĂůĂŶƉĂůǀĞůƵƐ͕<ƵƌƵŶ
kirkko
ϭϲ͘ϳ͘ǀĂũĂŝƐũƵŚůĂ͕<ƵƌƵϭϱϬǀƵŽƩĂ͕<ƵƌƵŶ
Yhtenäiskoulu
ϭϴ͘ϳ͘ŬůŽϭϳ>ĂƐƚĞŶũƵŚůĂ͕ĞƐŝŝŶƚǇŵćƐƐć
:ƵƵƌŝŬĂĚƵŶKƌŬĞƐƚĞƌŝ͕<ƵƌƵŶƵůŬŽŵƵƐĞŽ
ϮϬ͘ũĂϮϭ͘ϳ͘ŬůŽϭϴdŽƟƐĞƚWŽũĂƚũĂEĂĂƉƵƌŝŶ
KŶŶŝ͗<ĂŝŬĞŶƚĂŬĂŶĂŽŶŶĂŝŶĞŶ͕<ƵƌƵŶ
Yhtenäiskoulu
ϮϮ͘ϳ͘ŬůŽϵͲϭϱ<ƵƌƵŶŵĂƌŬŬŝŶĂƚ͕<ƵƌƵŶŬĞƐŬƵƐƚĂ
<ŽƟƐĞƵƚƵŝůƚĂ
Ϯϲ͘ϳ͘sŝŬĞůćŶƚƵƵůŝŵǇůůǇ
WŽŚũŽŝƐͲ<ƵƌƵŶƉĂŝŬĂůůŝƐŚŝƐƚŽƌŝĂƉćŝǀć
Ϯϵ͘ϳ͘ŬůŽϭϭ:ƵƐƐŝDĂƫ

zůƂũćƌǀŝǇůůćƩćć
sĂŝŶϮϬŵŝŶƵƵƟŶĂũŽŵĂƚŬĂŶƉććƐƐć
dĂŵƉĞƌĞĞůƚĂƐŝũĂŝƚƐĞǀĂzůƂũćƌǀŝƚƵŶŶĞƚĂĂŶƉƉƵ
EŽƌŵĂĂůŝƐƚĂ͕^ĞŝƚƐĞŵŝƐĞŶŬĂŶƐĂůůŝƐƉƵŝƐƚŽƐƚĂ
ũĂdĞŝǀŽŶƌĂǀŝƌĂĚĂƐƚĂ͘dŽŬŝƐĞŽŶŶŝŝƚćŬŝŶ͕
ŵƵƩĂŵǇƂƐƉĂůũŽŶŵƵƵƚĂ͘zůƂũćƌǀĞůƚćůƂǇĚćƚ
ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚĂƚŽŝŵŝŶƚĂĂ͕ŚĞŶŬĞćƐĂůƉĂĂǀĂĂ
ůƵŽŶƚŽĂũĂŵĂƵŬŬĂŝƚĂƉĂŝŬĂůůŝƐŝĂŚĞƌŬŬƵũĂ͘
ŶŶĂzůƂũćƌǀĞŶǇůůćƩćć͊
Ylöjärven uusi matkailusivusto ǀŝƐŝƚǇůŽũĂƌǀŝ͘
Į sekä uudistunut matkailuesite
ƚĂƌũŽĂǀĂƚŬćǇƚćŶŶƂŶůćŚĞŝƐŝćŵĂƚŬĂŝůƵͲ
ja toimintavinkkejä kaikille Ylöjärvestä
ŬŝŝŶŶŽƐƚƵŶĞŝůůĞ͘DĂƚŬĂŝůƵĞƐŝƚĞƩćŽŶũĂŽƐƐĂ
kaupungin markkinateltalla Ylöjärven
ŵĂƌŬŬŝŶŽŝůůĂϮϬ͘ƚŽƵŬŽŬƵƵƚĂ͘ƐŝƩĞĞŶǀŽŝ
ŶŽƵƚĂĂŵǇƂƐzůƂũćƌǀĞŶŬŝƌũĂƐƚŽŝƐƚĂƐĞŬć
matkailuneuvonnasta.
ǁǁǁ͘ǀŝƐŝƚǇůŽũĂƌǀŝ͘Į

<ĂƚƐŽĂũĂŶŬŽŚƚĂŝƐĞƚƟĞĚŽƚŬĞƐćŶ
ƚĂƉĂŚƚƵŵŝƐƚĂzůƂũćƌǀĞŶŬĂƵƉƵŶŐŝŶƐŝǀƵŝůƚĂ
ǁǁǁ͘ǇůŽũĂƌǀŝ͘ĮͬƚĂƉĂŚƚƵŵĂƚ͘

zůƂũćƌǀĞŶŵĂƚŬĂŝůƵŶĞƵǀŽŶƚĂ
dĞŝǀŽͬ&ƌƂƂŬǇŶćŶ,ĞƌŬŬƵ
p. 010 3221 329
ĂƐŝĂŬĂƐƉĂůǀĞůƵΛĨƌŽŽŬǇŶĂŶŚĞƌŬŬƵ͘Į
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LISÄTIEDOT: WWW.RANTAJATKAT.FI

LIPUT NYT MYYNNISSÄ

PE

ENNAKKOON
PE 23 € / LA 24 €

A. AALLON RYTMIORKESTERI
PAULA KOIVUNIEMI
PETER JOUKAINEN DUO

(sis. palvelumaksut)

PORTILTA
PE 27 € / LA 28 €
(jos jäljellä)

OSTA LIPPUSI ENNAKKOON

TEBOIL

Kuusistontie 2, Ylöjärvi

KAHVILA EMMI & SULO
Mikkolantie 1-3, Ylöjärvi

LA

MUISTA MYÖS LAUANTAIN PÄIVÄTAPAHTUMA!

POPEDA
KORMUS
KOVERS

PEPPER BAR & RESTAURANT JÄRJESTÄÄ
PÖHÄRIN VIRALLISET ETKOT!
Ilmaiset kuljetukset festarialueelle
molempina iltoina!

Elämyksiä
Löytöjä
Omaa aikaa

Andiamo Krystinatennarit naisille

29,90 €

Kaikki lasten tuotteet

Valitse 3 maksa 2

(norm.hinta 39,90 €)

Tarjoamme edullisimman.

Tarjous voimassa
19.–21.5.

Voimassa 20.5. kauppakeskus
Elon KappAhl-myymälässä. Ei voi
yhdistää muihin alennuksiin tai
tarjouksiin.

ACO Limited Edition
-vartalovoiteet ja
pesunesteet. Kolme
tuoksuvaihtoehtoa.

6,95 € /200 ml

Rantajätkäntie 2, Ylöjärvi

Ylöjärvi

Perhe- ja terveyskioski palvelevat koko
markkina-ajan
20.5. klo 9–15.
Poikkea keskustelemaan
lapsiperhe-elämään tai omaan
terveyteen liittyvistä asioista.

Indola Glamorous Oil
-shampoo 1000ml

6,90 € /kpl

Biosilk-hoitoaineet
1000ml

(norm. 8,20-9,95 €)

6,90 € /kpl

Tarjous voimassa 19.–21.5.
Rajoitettu erä.

Voimassa niin kauan kuin
tavaraa riittää.

Frozen-matkalaukku

- 25%

Tällä kupongilla
yhdestä
valitsemastasi tuotteesta.
Voimassa 20.-21.5. Osallistu myös arvontaan.
Arvonta 20.5. klo 13 ja 16.

57,50 €

Seppo Jokisen odotettu
uutuus “Vakaasti
harkiten”

21,90 €

(norm.hinta 115 €)
Tarjous voimassa 20.–21.5.
Rajoitettu erä.

Kauppakeskuksen ovet avoinna joka päivä klo 9–21. Liikekohtaiset aukioloajat kauppakeskuselo.ﬁ
kauppakeskuselo.ﬁ | Elotie 1, 33470 Ylöjärvi

kauppakeskuselo

@kauppakeskus_elo

Tervetuloa
Elon kesän
avaukseen
helatorstaina
25.5. klo 12–16!
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Onneksi on omaishoitaja
Pirkanmaan Omaishoitajat ry:n
PIONIn tarkoituksena on toimia
kaikentyyppisten omaishoitajien
ja heidän hoidettaviensa fyysisen
ja henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi, aseman parantamiseksi sekä
edistää ja kehittää omaishoitajien,
vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluja, virkistystoimintaa, edunvalvontaa ja tukitoimia toiminta-alueellaan.
Ylöjärvellä keskustan ryhmä kokoontuu seurakuntakeskuksessa ja
toinen ryhmä Kurussa. Viimeisin
ryhmä perustettiin Teiskoon syksyllä 2016 ja jatkoa seuraa. Jokaisessa kunnassa, jossa toimimme,
on vapaaehtoiset vertaistukiohjaajat, omaisohjaajat. Kaksi kertaa vuodessa heille järjestetään koulutuspäivät Tampereella.

Pionin perustoimintaa rahoitetaan kuntien ja säätiöiden toiminta-avustuksilla, sekä erilaisten
yhteisöjen ja yksityishenkilöiden
lahjoituksilla.
Seurakuntien omaishoitajien kirkkopyhänä kerättävät kolehdit kohdistetaan yhdistyksen toimintaan.
Omaa varainhankintaa pyritään
määrätietoisesti tehostamaan perustoiminnan minimitason turvaamiseksi. Pioni-puoti on OIVA lahjakauppa. Tervetuloa ostamaan villasukkia, tumppuja, pipoja ja kaikkea
muuta mukavaa. Tule mukaan Pioni-perheen monipuoliseen toimintaan Pioni -ystävien kesken arjen
harmaus muuttuu juhlahetkeksi.
Meillä on aina ollut PIONIssa
sellainen tekemisen meininki. On
luotu uutta, ideoitu – kaikki yh-

dessä, sillä yhdessä tehden saadaan
enemmän aikaan. On oltu luona, lähellä, läsnä kaikkialla: toreilla, tapahtumissa, messuilla jne. Tätä kautta PIONI-ystäviä on tullut
jatkuvasti lisää. Jäsenmäärä on tällä
hetkellä vajaat viisisataa.
Tavoite on ylittää 500 ensi vuoden alussa, jolloin PIONI-perhe
täyttää 10 vuotta. Juhlatoimikunta on jo kokoontunut kaksi kertaa iloisissa, idearikkaissa ja luovissa tilaisuuksissa. Juhlasta tulee kulturelli, suuri tilaisuus. Omaishoitajan toimeksiantoa tehdään rakkaudella, lämmöllä, olemalla lähellä liki
24/7. Mitä enemmän Pioniperheessä on jäseniä, sitä enemmän pystymme yhdessä vaikuttamaan.
Aarre Aarne Alanen

KontTi
KaupAlla

HyvÄÄ
Heidi osti 4 euron
kukkahatun ja auttoi
siinä samalla meitä
tukemaan kotimaista
ystävätoimintaa.
Ostamalla hyvää
teet hyvää.

Tampere
en Kontt
i

10

vuo
Tervetulo tta!
a sy
perjanta nttäreille
ina 19.5.

Lähin Kontti-kierrätystavaratalosi:
Harjuntausta 3 (Lielahti), Tampere
Puhelin 040 139 0736
Avoinna ma–pe 9-19, la 10–17, su 12–17
kontti.punainenristi.fi
www.facebook.com/sprkontti

ita
jous ja vo

Pyydä tar

AINOENNTTI!
ILM
TOREM

”LUPAAN SIISTIT
OLOSUHTEET.”

KATso laaturemontti.fi
Kat

Nysse
vuotaa,

Fressin asiakkaat ovat
yksinkertaisesti niin
siistiä porukkaa, että
isompaa siivoamista
on todella harvoin.
Minä joka tapauksessa
huolehdin, ettei hyvä
treeni ole ainakaan
olosuhteista kiinni.

emäntä
huokaa

Korjaa kattoo ennen kuin
kosteus pääse
pääsee
see rakenteisiin!

JA TÄMÄ ON
LUPAUS.

•
•
•
•

Siistijä
Minna Ristolainen

KKatto
att
at
tto
to 2 ppäivässä
äiiv
äiv
ivääs
äss
sssä
Tehokas ja laadukas
laaduukas asennuskonsepti
Vesivekin kestävä
kestävät
ät kattovarusteet
Tuotteet omalta ttehtaalta,
ehtaalta, iilman
lm
lma
maan vvälikäs
välikäsiä
äliiikä
käässiä
iä

SOITA

03 3398 6722

TEE HYVÄ
JA
PÄÄTÖS
YT!
ALOITA N
Ä
LUE LISÄ FI
RESSI.

WWW.F

3DLNDOOLVHW
SRMDW
SRMDW

www.fressi.ﬁ

P I N TA A S Y V E M M Ä LTÄ .

Pirkanmaan yksikkö

www.laaturemontti.fi

Fressi Ylöjärvi • Elotie 14 • 33470 Ylöjärvi • puh. 050 562 5435 (pvm/mpm)
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Soita ja
KYSY TARJOUS.

Kuljetuspalvelu järjestyy.

TÄYDEN PALVELUN
TIETOTEKNIIKKATALO
Puh. 044 591 1330 • myynti@nettis.ﬁ
Elotie 2, 33470 Ylöjärvi
Palveluaika klo 9–17 • www.nettis.ﬁ

Edustusliike ILKKA HÄKLI OY
tXXXFEVTUVTIBLMJm
FEVTUVTMJJLFIBLMJ!LPMVNCVTm

AMMATTITAIDOLLA
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Nyt on laukkujen tehtaanmyymälässä
ä ä

LAUKKUMARKKIINAT!
LAUKKUMARKKINAT!
Paljon poistomalleja ja näytelaukkuja
TOSIHALVALLA mm.

9,90

KESÄKASSEJA
- eri kuoseja
ja mallejaalk.

14,90

nBackup

9,90

Tervetuloa tekemään laukkulöytöjä!
nPro

Business

nCare

Kauppakeskus ELO Ylöjärvi
Ark. 10-20,
la 10-17 su 12-16

nService

myynti • huolto • ylläpito • asennus

LAATUSANEERAUS JUHO RASI OY
puh. 040 772 9167
www.saunasaneeraus.com

www.ntbox.fi

huoneistoremontit | saunat | kylpyhuoneet | keittiöt | wc:t ym. remontit

Liikkuva hitsauspalvelu

Kaikki materiaalit ammattitaidolla.
Saumatonta yhteistyötä.
Timo Leuku, GSM 040 579 2124
Anian rantatie 756, 33980 Pirkkala
e-mail: leukun.kipina-kuona@elisanet.fi www.hitsaaja.fi

TERVETULOA MUKAAN LEIJONIEN TOIMINTAAN, saat meistä uusia ystäviä
sekä koet mielekästä yhdessä tekemistä. Lähde rohkeasti mukaan!!!
Soita: presidentti Heikki Niemi 0400 634 949, presidentti Valto Koivula 0500 635 350 tai
ladyt Riitta Niemi 040 746 6713 ja Marja Koivula 050 306 0358.

Kiva
taukopaikka
kantatien varressa

• Ruoka-annoksia
• Leivonnaisia • Savukalaa

Keidas 65

Kah
my ymävilalä
palvelemme
e:
ark i sin
lauant

Uusi-Kuruntie 2353, p. 050 582 8031

7

.30 –17
aisin 8
–14

Ter vetu

lo a !

UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMINEN
PELTISEPÄNTYÖT
METALLIRAKENTEET
P. 0400 582 653, Heikki Männistö

www.rakennusmannisto.ﬁ
Pirjon Pakarista saatavana
herkullista keittolounasta
joka arkipäivä.
Lounasaika
klo 10.30–13.30
Tervetuloa syömään!

Lisäksi Pirjon Pakarin leipää niin paljon kuin jaksaa!

Pallotie 2 A, 33470 Ylöjärvi, puh. 044 055 2500

RUOKALISTA (voimassa toistaiseksi)

Ma Lihakeitto
Ti Kermainen broilerkeitto
Ke Uusi! Juustoinen
bataattisosekeitto
To Hernekeitto
Pe Kermainen lohikeitto

www.pirjonpakari.fi
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Kun laatu ja hyvä palvelu ratkaisevat.
Pitopalvelut ammattitaidolla kaikkiin juhlatilaisuuksiin.
Järjestämme myös muistotilaisuudet.
Mäntymäentie 5, 37310 TOTTIJÄRVI
Puh. 0400 490 919

Hämeenkyrön
Ikkunatehdas Oy

LQIR#PDLQRVSDLQR

SÄHKÖTYÖ:

• Sähkösuunnittelu, -asennus, -vian haku
• Energian säästö
ANTENNITYÖT: • TV-antennit • HD-kanavat
• Nettiyhteyden parannus

045 128 2267
jk.sahkari@netti.ﬁ
www.jksahkari.net

puh. 044 722 5100
info@hit-nordic.com
www.hit-nordic.com

Kotisiivousta

Omavastuu
kotitalousvähennyksessä on 100 e.

Suoritamme kotisiivouksia, toimistosiivouksia, muuttosiivouksia, ikkunanpesuja ja asiointipalveluja.
Toimimme arkisin ja viikonloppuisin
Meiltä myös
(sopimuksen mukaan).
lahjakortteja!
Yli 75 vuotta täyttäneet alvittomana!

www.elovainionleipomo.fi

Sari Jakobsson
Puh. 040 745 8675

KYRÖNLAHTI
Kyrönlahdentie 2, 34150 Kyrönlahti
Ninna Santamäki: 050 414 6690
Avoinna joka päivä
m-kyronlahti@m-ketju.fi

Sähkö-Gren Oy
SÄHKÖASENNUKSET
Rinnekalliontie 3, 33480 Ylöjärvi
• 040 722 5007 Esa Gren
• 045 632 0853 Jukka Gren
info@sahko-gren.fi

MEILLÄ RAKENNETAAN MAATA

www.aallonleipomo.com

ALAVUS IKKUNOIDEN JA OVIEN ESITTELY
klo 9-15 Ylöjärven markkinoilla
Tervetuloa kaikki rakentajat
Markkinoilla paikalla
ja remontoijat tutustumaan
tehtaanedustaja
laadukkaisiin
Seppo Salo
ALAVUS ikkunoihin ja oviin
040 7481086
sekä asennuspalveluun. 9'663W9!£3|!£!=<9-00<2!;W)

Tamperelainen perheyritys

Kolarikorjaamo
ja automaalaamo

Pekka Siltanen Oy
Vaihtotie 1
Ylöjärvi,
Soppeenmäki

Soita p. 010 3222 710
(Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + pvm/mpm)

P. 222 5030

UM-PYÖRÄ
 

Sellukatu 28
(Lielahden Gigantin vieressä)

AT

ASANOM

MARKKIN



 

YLÖJÄRVEN

    
 

KAIVUPALVELU OY

  

0400 635 510
www.kaivupalvelu.fi

Ma-Pe 10-17 La 10-14

Avoinna:
syys-toukokuussa ma-to 8–18, pe 8–16, la 9–14
kesä-elokuussa ma-to 9–17, pe 8–16, la suljettu
Katsastukset myös ilman ajanvarausta.
Tervetuloa!

www.kymppikatsastus.ﬁ
Tilaukset:
Heikki Mäkkylä
0400 638 206

          
WWW.UM-PYORA.FI - Soppeentie 20 - (03) 3486992

Mäkkylän Perunatilalta saa nyt myös

Jo 26 vuotta puhdasta osaamista!

Sileesuonkatu 21 G-H,
Kolmenkulma
p. (03) 343 4734,
www.pesulatampere.fi
Ark. 9–18, la 9–14

KAUPPAKESKUS
ELOSSA
PALVELEMME ma-pe 9-20, la 10-17, su 12-17

uusia sekä käytettyjä
• Potkupyörät ja keinutuolit
• Rollaattorit

TMI KARI MÄKINEN
0500 567 104
email: info@potkupyora.com

55 €/ltk

(0,9 irto m3, sis. alv. 24 %)

• Sisältää
toimituksen
• Itsepalveluhinta
50 € /ltk.

Elotie 1 | (03) 4518 0280

Hurmaavat alusasut juhlaan ja arkeen
• Akkukäyttöisiä sähkömopoja,

KOIVUKLAPIA

Runsaasti uutuuksia, värejä ja kokoja
AA:sta I-kuppiin.
Marie Jo, Anita, Primadonna.
Myös imetysliivejä ja uimapukuja.
Etsitään yhdessä juuri Sinulle
sopivat rintaliivit tai body.

PERINTEINEN PALVELEVA

Nokian Liivibaari
Välikatu 17, p. 341 0819, av. ma-pe 9-17, la 10-13

Keijärventie 396
33470 Ylöjärvi
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www.makkylanperunatila.fi

Tervetuloa Ylöjärvelle!
Täällä Sinua palvellaan!

Tervetuloa!

Ylöjärven Markkinasanomat 2017

28.–30.6. 3 pv. Kierros Kainuun Kairoilla KajaaniSotkamo-Vuokatti-Paltaniemi-Suomussalmi-Raatteentie-Manamansalo-Vuolijoki. 355 €/hlö sis. bussimatkat, 2-yötä hotel Kajaanissa aamiaisella ja
illallisella, 3 krt. lounas, 3 pv:nä kohdeopastukset yms.
4.7. Kesäteatterimatka Riihivuoren teatteriin Muu-rame. SUOMI NEITO 100 v.*AIKUINEN NAINEN* 89 €/hlöö
sis. bussimatkat, teatterilippu, ruokailu, väliaikakahvit.

KEHOSI
HYVINVOINNIN
AMMATTILAINEN:
Fysioterapia- ja
kuntoutuspalvelut
Ylöjärvellä

YLÖJÄRVI
puh.
h (03) 371 8881
040 753 0455
matka-suni@matka-suni.ﬁ

7.7. Puistoja ja Puutarhoja Seinäjoella 77 €/hlö sis.
bussimatkat, sis.pääsyt ja esittelyt kohteissa, sekä opastus www.matka-suni.ﬁ
Törnävän kartanopuistossa, lounas ja iltapäiväkahvit.

23.7. Kesäteatterimatka Heinolaan ”Vadelmavenepakolainen” 99 €/hlö
sis. bussimatkat, teatterilippu ja väliaikakahvit, lounasruokailu Lahden Upseerikerholla.
1.–6.8. 6 pv. Kuninkaalliset pääkaupungit TUKHOLMA * OSLO * KÖÖPENHAMINA 970 €/hlö, sis. bussimatkat Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa,
laivamatkat T:ku-Tukholma-T:ku ja Oslo-Kööpenhamina A-luokan hytit, aamiaiset /
ruokailut, 2-hotel yöpymistä, suomenkielinen opas / matkanjohtaja yms.
17.–18.8. 2 pv. Kauniiseen Karjalaan ja suloiseen Savonmaahan
Lappeenranta-Imatra-Punkaharju-Savonlinna-Mikkeli-Lahti 235 €/hlö sis. bussimatkat, hotelliyöp. Savonlinnassa aam. illallinen, lounas 2 krt, sis.pääsyt ja opastukset kohteissa, iltapv.kahvit.
26.8. Kauniit kartanot Sauvo * Kemiönsaari 85 €/hlö, sis. bussimatkat,
sis.pääsyt / kartanoesittelyt, kohdeopastus Kemiönsaarella, buffet-ruokailu,
aamupäiväkahvit.
10.–15.9. 6 pv. Ruskan lumoa Suomen Lapissa Luosto *Pyhätunturi *Sodankylä *Saariselkä *Ivalo * Inari * Lemmenjoki * Levi. 695 €/hlö. bussimatkat,
hotelliyöpymisen 2-yötä Luosto, 2-yötä Saariselkä, 1-yö Levi aam. ja illallisella,
lounas 5 krt sis.pääsyt, opastukset ja retket mm. Lemmenjoella.

Hyvänmielen retkiä ja
välinevuokrausta, retkeilyvälineiden myyntiä ja
luontoliikunnan
ohjausta

www.hikingtravelhit.fi

Kuljetus- ja
maanrakennustyöt

Varaa netissä
www.yfh.ﬁ
tai p. 045 670 1966

Yhtymä-Tahlo Oy
Rantaniementie 2, 34140 Mutala
p. Jarmo 0400 233 998,
Harri 0400 239 543
toimisto@yhtymatahlo.fi
www.yhtymatahlo.fi

Iltaruskon Palvelukeskus
Asemantie 4 B, katutaso

Osaamista
jo vuodesta 1968.

TILAUSLIIKENNE/MATKATOIMISTO
TUOVINEN OY NOKIA puh. 03 3420 433
Tallinna
Helsinki-Tukholma Viking Gabriella
Nordic Hotel Forum****
27.-29.6. H; B-2/85 € hlö, kaupunki2 pv. 27.-28.5. H; 145 €,
kierros ja vapaata aikaa vanhassa
10.-11.6. H; 149 €
kaupungissa.
3 pv. 23.-25.5. H; 179 € hot. Pärnu Juhannus ja Hansapäivät,
Eurooppa. Käsityökohteita.
Tarton kesämatkoja.
Kaikilla
Päivämatkat XPRS 16.5.,
Formulamatka ja
matkoilla oma
6.6., 20.6. H; 40 €
Tsekin matkat
bussi mukana,
Tallink Megastar 26.5. H; 55 € netissä!
ei laukkujen
vaihtoa!

Puomikatu 1, Nokia, www.v-htuovinen.com

Musiikkinäytelmä

Tilausliikenne
TT
Timo Tuomisto Ky T

IRWINin herkimmät soinnut

14.–18.6. VISBY – GOTLANTI

Heiskan kesäteatterissa
Hämeenkyrössä

535,00 €/hlö/2-hh

2.-9.9. Ruskamatka YLLÄKSELLE
620,00 €/hlö/2-hh, sis. puolihoidon, hotelli Saga

27.6. – 13.8.2017

9.-16.9. Ruskamatka Saariselälle
520,00 €/hlö/2-hh, Tunturi-hotelli Gielas

16.–23.9. Ruskamatka Leville
395,00 €/hlö/2-hh, Sokos hotelli Levi

28.10.-6.11. Vuoristokylpylämatka Puolaan
1020,00 €/hlö/2-hh

Katso jatkuvasti päivittyvä
matkatarjonta kotisivuiltamme!
Lisätietoa: TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY
Puh. 03 558 9000, 39500 Ikaalinen
tilausliikenne@timotuomisto.ﬁ, www.timotuomisto.ﬁ

Arto Paasilinnan

SOTAHEVONEN
Ohjaus Jari Lehto

Heiskan kesäteatterin kahden edellisen näytäntökauden
menestyksen takana oleva huikea lauluvoima vie
katsojan mukaan IRWINin herkimpään tuotantoon.
Unohtamatta sitä reteetä.
Luomme uuden näkökulman kansantaiteilijaan!
Käsikirjoitus: Tapio Parkkinen ja Rami Saarijärvi
Ohj: Johanna Reilin, Musiikin sov: Raimo Mäensivu

VESIJOHTOLIIKE

YlöPutki Oy

Mökki- ja
matkailuautovuokrausta

muotilomat.fi

Tapio Rask 0400 630 426
Jaakko Rask 0400 582 210

P. 0400 835 465

PAKOKAASUANALYYSI
T:mi MATTI SARANKO
• BENSIINI- JA DIESELAUTOJEN PAKOKAASUMITTAUKSET
• VIKAKOODIEN LUKU JA NOLLAUS • ILMAN AJANVARAUSTA!
Hatanpäänvaltatie 40, TRE, puh. 03 212 4222

www.pakokaasuanalyysi.fi

Hierontapiste

PISPALASI OY
Päivystys 24h

MINTTU
Koulutettu hieroja

Puh. 03 213 3303
Käyräkuja 30,
Vuorentausta
(Ylöjärvi)

Av. ma-pe klo 10–18

Leena Kukkonen
P. 041 526 4294
Vanha Vaasantie 35,
Ylöjärvi

www.ylovarasto.fi
Vuokrataan lämpimiä
varastoja 2–40 m2.
Soita 0440 419 413

P. 0400 624 320

ͻsĞƌŚŽũĞŶƐƵƵŶŶŝƩĞůƵ͕ŽŵƉĞůƵ
ũĂƉĂŝŬĂůůĞůĂŝƩŽ
ͻ,ǇǀćŬĂŶŐĂƐͲũĂƚĂƌǀŝŬĞǀĂůŝŬŽŝŵĂ
ͻ<ŽƌũĂƵƐƉĂůǀĞůƵ WK/^dKDzzEd/
• SUOMALAISEN KÄSITYÖN VERHOLIIKE •

sZ,KͲyWZdKz
P. 040 746 0515

Valtakatu 59, Kyröskoski

Liput 20 €. Väh. 40 hlön ryhmät 18 €. Varaukset
kauno.perkiomaki@gmail.com, 050 554 2412 tai
aune.hamadi@heiskary.fi, 040 484 9361
www.heiskary.fi
www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi

Vuokrataan 040 867 5142 www.mutalanseurantalo.info

Lempäälän Nuorisoseura
esittää kesällä 2017
NÄYTÖKSET
pe 7.7. klo 19.00
su 9.7. klo 17.00
pe 14.7. klo 19.00
la 15.7. klo 17.00
su 16.7. klo 17.00
ti 18.7. klo 19.00
to 20.7. klo 19.00
pe 21.7. klo 19.00
su 23.7. klo 17.00

ti
to
pe
su
ti
to
pe
su

25.7.
27.7.
28.7.
30.7.
1.8.
3.8.
4.8.
6.8.

klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 17.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 19.00
klo 17.00

Dramatisointi: Tommi ja Janne Auvinen
Esityspaikka: Hakkarin kartanon puisto,
Kuokkalantie 5, 37500 Lempäälä
Liput: peruslippu 18€, eläkel./opisk. 16€,
lapset alle 14 v 9€
KATETTU
KATSOMO
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Varaukset ja tiedustelut: 0400 749 986

Mustiksen bensis on avoinna
Ylöjärven museolla 20.6.–15.7.2017
ti-ke klo 18 sekä la-su klo 17
sekä elokuun yössä pe 25.8.
ja la 26.8. klo 21.

Mustiksen Bensis on kantaesitys,
vauhdikas komedia, joka sijoittuu
90-luvulle. Musiikintäyteistä esitystä
säestää tänä kesänä livebändi!
TI 20.6.
TI 27.6.
KE 28.6.
LA 1.7.
SU 2.7.
TI 4.7.
KE 5.7.
Lisätietoja: facebook.com/mustiksenbensis

klo 18 ENSI-ILTA
klo 18
klo 18
klo 17
klo 17
klo 18
klo 18

LA 8.7.
SU 9.7.
TI 11.7.
KE 12.7.
LA 15.7.
PE 25.8.
LA 26.8.

klo 17
klo 17
klo 18
klo 18
klo 17
klo 21
klo 21

mustiksenbensis@gmail.com
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Tarjoukset
voimassa vain
Ylöjärven
Garden
Centerissä
21.5. asti!

Jalopelargonia

3 kappaletta

11

99
(norm. 4,99/kpl)

Vauhtia kesän myyntiin!
Ilmoittaja, ota hyöty tuplajakelustamme

kesänumerossa
keskiviikkona 31.5.
Tuhti ilmoitus- ja lukupaketti jaetaan
• Pirkkalan • Nokian • Härmälän • Rautaharkon
• Rantaperkiön • Hatanpään • Vihilahden • Peltolammin
• Multisillan • Vuoreksen alueiden talouksiin.
Painos on huikeat yli 31 000 kpl (sis. yritysjakelua n 1300 kpl).
Lehti on saatavilla 13 noutopisteestämme. Näköislehti on
luettavissa veloituksetta www.pirkkalainen.com etusivun
linkistä koko kesän ajan.

Ilmoittaja,
tavoita oma asiakaskuntasi tehokkaasti!
Tiedustele edullisia kesähintojamme.
Erilaisia
köynnöskasveja
P15 ruukussa

2 kappaletta

11

99
(norm. 6,99/kpl)

Perennat
Laaja valikoima erilaisia
perennoja

4 kappaletta

9

99
(norm. 2,99/kpl)

Kotimaiset
Kesäkukkaamppelit, alk.

9

99
/kpl

Garden Center Ylöjärvi, Kauppakeskus Elon piha, Elotie 1.
Avoinna: ma-pe 9–20 la 10–18 su 10–16

!
Ä
J
Ö
T
Y
Ö
L
T
Ä
V
E
K
Ä
MEILT

Varaa oma ilmoitustilasi:
• Helga Soukola, p. 03 3143 1915
• Eija Forssell, p. 03 3143 1914 tai
• sähköpostilla ilmoitukset@pirkkalainen.com
Aineistopäivä on keskiviikko 24.5.
Aineiston toimitusosoite ilmoitukset@pirkkalainen.com

PAINOS
YLI
pl
31 000 k

Voit lukea näköislehden pdf-versiona myös netistä: www.pirkkalainen.com

W>s>s</s/>//<
,ĂƵƚĂŬŝǀĞƚʹ>ŝƐćŬĂŝǀĞƌƌƵŬƐĞƚʹ<ŝǀŝƚĂƐŽƚ

KYLPYHUONETARVIKKEITA!

KAIKISTA
NÄISTÄ

-50%
OVH:STA

PUUTARHARUUKKUJA!
UUDET NETTISIVUMME:
ZZZYDKLQNRWDYDUDP\\QWLÀ
Tuotevalikoimamme on yllätyksiä täynnä ja uusia tavaraeriä tulee läpi vuoden

– tule tekemään hienoja löytöjä HALVALLA!

Vahinkotavaramyynti
Huurretie 7, 33470 Ylöjärvi Puh. 03 347 3750 Avoinna ma–pe 9–17, la 9–15

KIVILÄHDE

Tervetuloa Ylöjärvelle!

<ŝǀŝůćŚƚĞĞŶƟĞϭϯ͕zůƂũćƌǀŝ
WƵŚ͘ϬϭϳϲϴϴϬϭϲϬ
ŵǇǇŶƟΛŬŝǀŝůĂŚĚĞ͘Į
ǀŽŝŶŶĂŵĂͲƉĞϵʹϭϳ͕

Täällä Sinua palvellaan!

ŵƵŝŶĂĂŝŬŽŝŶĂĂũĂŶǀĂƌĂƵŬƐĞůůĂ

ǁǁǁ͘ŬŝǀŝůĂŚĚĞ͘Į
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Osuuskunta Taidokkaat
– monen alan osaajat palveluksessanne
Osuuskunta Taidokkaat on 2016
keväänä perustettu paikallinen
monialainen työosuuskunta.
Tarjoamme palveluita niin yksityishenkilöille kuin yrityksillekin.
Palveluvalikoimaamme kuuluu esimerkiksi IT-tukea, työnohjausta työyhteisöille, personal
trainer, parturi-kampaajan palvelut, remonttityöt, renkaanvaihto, hautakivien oikaisut, erilaiset pihatyöt ja henkilöstövuokraus yrityksille, sekä paljon muuta.
Terveyskeskuksen tiloissa ja seurakuntakeskuksessa toimii jäsenemme vetämä Senioripysäkkiryhmä ja seurakuntakeskuksessa
on ryhmä tietokoneen käyttötukea tarvitseville sekä ohjattua askartelua Taidokkaiden vetämänä.

Vapaaehtoistyö
Taidokkaat tekee myös vapaaehtoistyötä mm. yhteistyössä kaupungin ja SPR:n kanssa. Olemme osallistuneet esimerkiksi koulutuskeskus Valossa pidettyihin
Valoa ja Iloa-tapahtumiin. Lisäksi jäseniämme käy kuukausittain piristämässä vanhuksia
Tiuravuoren palvelutalossa sekä
vetämässä askarteluryhmää seurakuntakeskuksessa.
Osallistumme Ylöjärven
markkinoille 20.5. Tulkaa tutustumaan porukkaamme! Lisää tie-

toa löydät osoitteesta www.taidokkaat.ﬁ. Yhteyttä voitte ottaa
sähköpostilla info@taidokkaat.ﬁ
tai puhelimella numeroon 040621 6671.

Lauri Heinonen,
osuuskunta Taidokkaiden
hallituksen jäsen

Yhteiskunnallinen
yritys
Osuuskunta Taidokkaat sai Yhteiskunnallinen yritys-merkin
viime vuoden syksyllä Suomalaisen työn liitosta.
Yhteiskunnallinen yritys harjoittaa vastuullista liiketoimintaa
ja sen ensisijainen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että pyrimme työllistämään jäseniämme palkkatyöhön
heidän osaamisensa ja voimavarojensa mukaan. Olemme sitoutuneet käyttämään suurimman
osan voitostamme yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen eri tavoin. Eräitä osuuskunnan perusperiaatteita ovat demokraattisuus

Taidokkailta voi tilata renkaanvaihdon kotin tai vaikka
työpaikan pihaan.
ja tasa-arvoisuus, joka tarkoittaa
sitä että työntekijät osallistuvat ja
vaikuttavat yrityksen päätöksentekoon ääni/jäsen periaatteella.

Taidokkaatklubiasiakkuus
Monet paikalliset yritykset ja kotitaloudet ovat jo ryhtyneet Taidokkaiden klubiasiakkaiksi. Taidokkaat tarjoavat klubiasiakkaille palveluistaan 10% alennuk-

sen. Kotitaloudet saavat klubialennuksen lisäksi myös kotitalousvähennyksen osuuskunnan
palveluita käyttäessään. Yritysten kanssa pyrimme järjestämään
yhteisiä markkinointitempauksia. Klubiasiakkaaksi voi liittyä maksamalla kertaluontoisen
maksun joka vaihtelee 50 eurosta
muutamaan sataan euroon yrityksen koon mukaan. Yksityishenkilöt voivat liittyä klubiasiakkaaksi 10-20 eurolla.

Tulkaa tutustumaan osuuskunnan porukkaan ja palveluihin.

Motocross
Enduro
Trial

KOMPAKTI
LUOTETTAVA
TEHOKAS

ATV-mönkijät
Pyöräily
ly
RC-autot
RC-a
-auttot
AINA AUKI

24/7

TEHOKKUUTTA TYÖHÖN

OFFROAD-KUNTOILUHALLI

Kompakteilla hydraulilaitteilla sähköä, korkeapainepesua,
paineilmaa, magneettia ja tärinää luotettavasti satoihin töihin

Haasteellinen supercross- ja aloittelijoille helppo rata
Tule yksin tai ryhmässä, aja omalla tai vuokraa meiltä

SÄHKÖ
Hydrauligeneraattorit
Säätyvät generaattorijärjestelmät
Hitsausgeneraattorit
Magneettigeneraattorit
Hydraulimagneetit

ELÄMYKSET
Motocross-koulutukset
Offroad-elämykset
Alkeiskurssit
Polttarit
TYKY-liikunta
Kisailut

HYDRAULIIKAN TIETO-TAITO
Asennusventtiilit ja -palvelu
Voimanotot ja tehoyksiköt
Hydraulivinssit ja erikoiskoneet
Hydraulitäryt ja tärypumput

KORKEAPAINEVESI
Hydraulipainepesurit
Korkeapainevesipumput
Porausnestepumput
Kadunpesulaitteet
Palonsammutus
Putkenpesulaitteet
Pölynsidonta
Uppopumput
PAINEILMA
Hydraulikompressorit

VUOKRAA MEILTÄ
Motocross- ja Enduropyörät
Mini-MX ja lasten crossit
Mönkijät
Ajovarusteet
Säilytystila ajokillesi

OFFROADAA ITSESI KUNTOON!
DYNASET Oy: puh. 03 3488 200 | Menotie 3, 33470 Ylöjärvi | Offroad Areena: puh. 040 573 7150,
www.dynaset.com, info@dynaset.com | www.motocrosshalli.fi, info@offroadhalli.fi

Ylöjärven Markkinasanomat 2017

TAIDETTA
• Maalauksia ja grafiikkaa
• Kehystyspalvelut
Osto, vaihto ja arviointi

Tampereen

TAIDETALO

Mustanlahdenkatu 24,
Tampere: Galleria
Vanha Kirkkotie 17,
Tampere: Kehystämö

Seurakunta Ylöjärven markkinoilla 20.5.!

www.taidetalo.fi
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Poikkea

Markkinapaikallamme tarjolla reformaation
Leikkimökki500. merkkivuoden kunniaksi armopalloja eli
kirkkoon!
Armoa!-ilmapalloja. Voit myös bongata markkinakansan keskeltä M. Lutherin.
Pikkuväki voi puolestaan tutustua leikkimökkikirkkoon. Tervetuloa poikkeamaan!
Ja jos et markkinoille kerkeä, niin meillähän
messutouhut jatkuvat ympäri vuoden joka
pyhä klo 10.00 Ylöjärven kirkossa:-)
Tervetuloa armollisen sanoman äärelle!

Ŭ ŭ ŭJ

Teivon ladyt
Lions Club Ylöjärvi Teivon leijonaporukan rinnalla on aktiivista puoliso- eli ladytoimintaa.
Teemme vapaaehtoistyötä lasten, nuorten ja ikäihmisten tukemiseksi.
Ladyt ovat osallistuneet perinteisesti yhteisten tapahtumien, esimerkiksi Ylöjärven markkinoiden ja Vanhemman väen
kirkkopyhän järjestelyihin.
Tapahtumista saaduilla tuotoilla olemme tukeneet Mannerheimin Lastensuojeluliiton
ja Ylöjärven nuorisotyön kaut-

ta ylöjärveläisiä vähävaraisia lapsia ja nuoria.
Ikäihmisille olemme lahjoittaneet Kuntoutus- ja muistikeskuksen asukkaille korotettuja tuoleja.
Ladytoiminta on mukavaa ja
virkistävää yhdessä oloa. Tervetuloa joukkoomme ja tavataan
markkinoilla!

Riitta ja Seija Niemi

ŵŵĂƫ
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Sähköasennukset | Sähkösuunnittelu

PARHAAT
BETONIT
Laurilan Betoni

Tervetuloa Ylöjärvelle!
Täällä Sinua palvellaan!

39200 KYRÖSKOSKI
www.vahantasahko.fi

P. (03) 371 6106, 371 6536, fax 371 6475
laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi
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Ylöjärven Markkinoilla Lukiolaisten Suomi 100 kirjoituskilpailun voittanut kirjoitus
Muiston pysyvyys
viihdytään
– tutkimus sen osoittaa
Ylöjärven Markkinoilla on markkinavieraiden tyytyväisyyttä mitattu jo vuodesta 2010 lähtien.
Viime vuoden mittaus tehtiin
markkinoilla klo 10–14:30 välisenä aikana ja kaikkiaan haastateltavia oli 166. Haastattelun
suorittivat pääosin Ylöjärven lukion oppilaat täydennettynä järjestävän tahon haastelijoilla.
Tutkimuksen tulosten perusteella yleisesti ottaen markkinavieraat ovat varsin tyytyväisiä tapahtumaan, kuten on ollut koko sen ajan, kun mittauksia on
tehty.
Huipputyytyväisiä haastateltavat ovat olleet markkinoiden
tunnelmaan ja siihen, miten lapset on huomioitu markkinajärjestelyissä ja ohjelmassa. Parkkipaikkatilanne on myös hyvä.
Markkinoiden tunnelmasta ja
tiedottamisesta tutkimus antaa
hyvät tulokset. Kaiken kaikkiaan
Ylöjärven Markkinoilla viihdytään ja se on saavuttanut ase-

mansa kesän avaustapahtumana Ylöjärvellä.
Paras kiitos järjestäjille tulee siitä, että lähes 90 % kävijöistä on tulossa uudelleen. Tämänkin vuoden markkinoilla odotetaan vierailevan yli 12 000 ihmistä.
Suomessa on pitkät markkinoiden perinteet. Markkinat
ovat olleet niin kauppapaikka
kuin foorumi ihmisten kohtaamiselle. Markkinat ovat aina olleet tapahtuma ”isolla kirjaimella” ja niitä on odotettu.
Ylöjärven Markkinat jatkaa
vuosisataista perinnettä ja on siksi osa Suomi 100 -juhlavuoden
ohjelmaa.

Teksti:
Jorma Hokkanen

Istun vaarini vieressä ruokapöydässä. Mietin, kuinka hän näkee
maailman nykypäivänä ja millainen maailma oli, kun hän oli vähän reilu 16-vuotias. Monien vuosikymmenien jälkeen arvet näkyvät
edelleen sotalapsien arjessa, ja ajattelen, kuinka monen elämää ne tänäänkin koskettavat.
Vaarini vanhemmat ostivat talomme hirret uudelta naapurilta Parkkuusta 1930-luvulla. Heillä oli unelmia omistaa iso maatila, paljon lapsia ja tarinoita, joita
kerrottaisiin lastenlapsille ja heidän
lapsilleen. Itsenäistyneessä Suomes-

sa, toivon pilke silmäkulmassa, he
rakensivat talon ja perheen ympärilleen.
Sodan syttyessä kaikki kylän
miehet, jotka sotimaan kykenivät,
lähetettiin rintamalle. Näin kävi
myös vaarini isälle, Matille. Rintamalle vietiin myös talon parhaat
hevoset. Sota-aikana emännät hoitivat kotitaloutta, lapsia ja kaikkea
sitäkin, joka miesten kuului tehdä. Kun sota kesti kauan, työllistettiin myös vanhimmat talon lapset kotitöihin.
Siihen aikaan pelättiin uutisia
rintamalta. Toivottiin, että pappi,

Vas. Emmi Sarvijärvi, Lotta Peltomaa, Viivi Sinisalo ja Katariina Järvinen. Kaikki ovat 1. vuoden lukio-opiskelijoita sekä
innokkaita lukijoita ja kirjoittajia.

Kesän aukioloajat
• ark. 10–17
• la 9–13
• ke suljettu
Ilta-aikoja
sopimuksen mukaan.
Markkinavieraiden keskuudessa tehty tutkimus osoittaa,
että Ylöjärven Markkinoilla viihdytään ja se on saavuttanut asemansa kesän avaustapahtumana Ylöjärvellä.

HIUSSTUDIO TIA

Asemantie 4 B (Iltarusko), 33470 Ylöjärvi
EHL Pia Pantsari-Kuusisto, HLL Esa Ahrikkala,
HLL Pekka Maijala ja HLL Sanna Maijala.
Nettiajanvaraus www.ylojarvenhammaspiste.fi

www.tammer-lattiat.ﬁ

Huom! Muutimme uusiin toimitiloihin.
1.5. ALKAEN UUSI OSOITTEEMME ON HAIKANVUORI 1, PIRKKALA

Puh. 03 348 1484

Valitsen voittajaksi
kirjoituksen
”Muiston pysyvyys”
Perusteluni ovat seuraavat:
Muiston pysyvyys -kirjoituksessa kuljetetaan lukijaa,
perheen historian kautta läpi
vuosien jotka muodostavat tärkeän osan itsenäisen Suomen
satavuotisesta matkasta tähän
päivään. Me elämme tätä hetkeä ja jotta todella ymmärtäisimme sitä arvostaen, tulee
muistaa myös kaikkea sitä mikä siihen on johtanut.
Lopulta meistä jokaisesta jää
vain muisto, kunnes sekin katoaa mutta kansakunnan kollektiivinen muisti jää. 100 vuotisen Suomen muistot pysyvät.
Ylöjärvellä 2.5. 2017
Martti Syrjä

nut. Perheeseen oli syntynyt kuusi sisarusta, joista yksi menehtyi jo
pienenä vauvana. Nuorin lapsista
syntyi vasta isän kuoleman jälkeen.
Vain muutama päivä tapahtuman
jälkeen tuli tieto sodan loppumisesta. Suomi oli saanut säilytettyä
itsenäisyytensä.
Elämän oli jatkuttava, mutta
kaikesta oli pulaa. Lasten kasvaessa
moni asia muuttui. Vastuun kantaminen siirtyi vähitellen enemmän
ja enemmän vanhimmille lapsille.
Osa lähti opiskelemaan ja työhön
kodin ulkopuolelle. Vaarini otti
vastuuta maatilan töistä. Sisarusten apu oli korvaamaton. Vuosien
kuluttua vaarini ja mummuni ostivat maatilan itselleen ja sisarukset saivat jatkaa omaa elämäänsä.
Suku suureni lasten ja heidän lastensa myötä.
Vaari on koko elämänsä asunut
tässä samassa talossa, niin kuin minäkin. Vaikka tärkeitä juhlia kertyy vuodenmittaan useita, silti meidän perheelle koskettavimmat pyhät ovat kaatuneiden muistopäivä
ja Suomen itsenäisyyspäivä.
Toivon, että perinnettä jatketaan vielä ainakin toiset 100
vuotta.
Emmi Sarvijärvi

Metallityöliike

Juholat Oy

Mikkolantie 1-3 II krs. P. 03 348 3489 www.hiusstudiotia.fi

Ylöjärven

HAMMASPISTE

joka toi uutisia kaatuneista, karttaisi talon kaukaa. Niin kuin monessa muussakin kylän talossa toivo
murentui. Tilan nuori-isäntä kaatui sodassa.
Varsinaista suruaikaa ei ehditty
pitämään, vaan naiset ja lapset joutuivat jatkamaan kotitöitään, aivan kuin mitään ei olisi tapahtu-

• Perinteiset joustinkalusteet
• Nykyaikaiset vaahtomuovikalusteet
• Kangas- ja tarvikemyynti
• Irtopäälliset
P. 050 3309 113, Kuusistontie 6, 33480 Ylöjärvi
www.verhoilijamestari.net
katja@verhoilijamestari.net

S

SARKOTI OY
www.sarkoti.fi • info@sarkoti.fi

0400 639 189
JARI SARKOLA

• RAKENTAMINEN
• SANEERAUS

0400 632 227
KARI SARKOLA, RKM

• URAKOINTI
• VALVONTA

Palvelemme
arkisin 8–17
HYVISSÄ
H
HY
VISSÄ KÄSISSÄ
Ä

Myös autohuollot

euromaster.fi
YLÖJÄRVI Vainiontie 1
Ylöjärvi (03) 348 3715, 0207 700 800*

*Matkapuhelimesta soittaessa 0,0835€/puh + 0,1717€/min (alv 24%). Lankapuhelimesta soittaessa 0,0835€/puh + 0,0702€/min (alv 24%).
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LAATURENKAAT
TAMMER-AUTOSTA

5HQNDLGHQ
NDXVLV¦LO\W\V

205/60R16 ȡ
215/55R17 ȡ

195/70R15C ȡ

175/65R15 ȡ
195/65R15 ȡ
205/55R16 ȡ

185/60R15 ȡ
195/60R15 ȡ
215/55R17 ȡ

ȡ
5HQNDLGHQ
YDLKWR

ȡ
(omien rengasyhdistelmien alle laitto)

Hinnat sisältävät 4 kpl renkaita alle asennettuna ja tasapainoitettuna sisältäen alv:n 24 % sekä kierrätysmaksun
1,92 €/ rengas. Alumiinivanteelle asennus ja tasapainoitustyö +8 €.

Toyota Tammer-Auto
Hatanpään valtatie 38
33900 Tampere
puhelin (03) 2440 111
huolto (03) 2440 3500

Automyynti:
Pikahuolto:
Korjaamo:
Varaosat:

ark. 9:00 – 18:00
ark. 7:15 – 17:00
ark. 7:15 – 17:00
ark. 8:00 – 17:00

la 10:00-14:00
la 10:00-14:00
la suljettu
la 10:00-14.00

www.toyotaautotalot.fi
Elovainio, Elotie 6 (huolto ja varaosat)
33470 Ylöjärvi
puhelin (03) 2440 3600
ark. 07:15-17:00 la suljettu

@ToyotaTammerAuto
@toyota_tammerauto
@Toyota Tammer-Auto
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Kaikki valosta
Nokian Sähkötalosta!
Led-valaisin 450lm,
20cm

9,90€

Tauluvalaisin Picasso,
31cm tai 55cm T5

alk.55€

Lokki valaisin 70cm

245€

Pöytävalaisin Medina
40cm, E27

34€

Birte riippuvalaisin,
antiikkikupari

34,90€

IP44

Teresa
-kylpyhuonevalaisin,
halk. 36cm, 4xmax
33WG9

94€

Julietta
Lucca
-kylpyhuonevalaisin, -peilivalaisin, 6W led,
4xmax 33W G9, leve600lm/3000K
ys 50cm
leveys 38cm

135€

135€

29€
Frozen riippuvalaisin
halk. 26cm

Ulkoriippuvalaisin
Spey

Star Wars
-pöytävalaisimet

31€

19,90€
Bali
ulkoseinävalaisin,
musta tai valkoinen.
Halk. 20cm, E27

23€

49€

Lyhtyvalaisin 33cm
musta tai valkoinen

Uppovalosarja
Ramsgate terasseihin
6 x valaisin
+ muuntaja

16€

Uplight
i h
-lattiavalaisin
led, satiini tai
antiikkimessinki

260€

TERVETULOA VALOISILLE KAUPOILLE!
Viholankatu 1, 37120 Nokia
X___VWSQIV[IPSW\ITWÅ
Ma-To 8.30-17 Pe 8.30-18 La 9-18
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AIKA LÖYTÄÄ
UUSI KOTI
Visualisointi

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

Tampereen Lentävänniemen Satama Lentävänniemi
Männistönkatu 6 | lemminkainen.fi/varpu

Asunto Oy Lentävänniemen Satama kohoaa Lentävänniemeen aivan Näsijärven rannalle. Upealle
paikalle rakentuvassa talossa järvimaisemista voi nauttia vuoden ympäri ja ulkoilumaastot
tavoittaa heti kotiovelta. Keittiöistä löytyvät tasokkaat kodinkoneet, isoimmissa asunnoissa on
myös käytännölliset saarekkeet. Suurempien asuntojen kokolasiset parvekkeenovet ja isot ikkunat
sekä parvekkeet ottavat upeasta maisemasta kaiken irti. Arvioitu valmistumisaika kesällä 2018.
Energialuokka C. Alla esimerkkihuoneistoja.
tyyppi
1h+tupak
2h+kt
3h+k+s

Visualisointi

Visualisointi

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

mh. €
40 530
46 050
86 700

vh. €
135 100
153 500
289 000

krs
4
1
3

Tampereen Vuoreksen Varpu Vuores
Pirttisuonraitti 2 | lemminkainen.fi/varpu

Asunto Oy Tampereen Vuoreksen Varpu rakentuu pikkukaupungin tunnelmaa huokuvaan
Vuorekseen. Vuoreksen alueen jätehuolto on toteutettu energiatehokkaasti maanalaisten
putkien avulla ja keskuspuiston vehreät ulkoilureitit ovat lähettyvillä. Varvun kompakteista
huoneistoista on valinnanvaraa kodikkaista yksiöistä tilaviin kolmioihin. Tyyliä asuntoihin tuovat
parkettilattiat, laadukkaat materiaalit ja isot parvekkeet. Myös säilytysratkaisut ovat vertaansa
vailla: esimerkiksi huoneistojen lasitetuilta parvekkeilta löytyy liukuoven taakse jäävä kätevä
varastotila. Valmistumisaika kevät 2018. Energialuokka C. Alla esimerkkihuoneistoja.
tyyppi
1h+kt+alk
2h+kt
3h+kt+s

MUUTTOVALMIS

m2
31,0
44,0
77,0

m2
37,5
39,0
68,0

mh. €
39 660
40 620
62 970

vh. €
132 200
135 400
209 900

krs
5
5
2

MUUTTOVALMIS

MUUTTOVALMIS

Tampereen Vanilja Kaukajärvi

Ylöjärven Emminkammari Soppeenmäki

Nokian Kankaantaan Kerttu Kankaantaka

Keskisenkatu 2 | lemminkainen.fi/vanilja

Rantajätkäntie 2 | lemminkainen.fi/emminkammari

Kankaantaankatu 27 | lemminkainen.fi/kerttu

Kaukajärven keskustaan sijoittuvassa Asunto Oy Tampereen
Vaniljassa on vapaana enää yksi koti. Avara pohjaratkaisu ja suuret
ikkunat tekevät asunnoista raikkaan valoisan. Asunnossa on
huoneistokohtainen viilennys. Osakkaiden käytössä on upea saunaosasto sekä kattoterassi 13. kerroksessa. Energialuokka B2007.
Vielä yksi luksushuoneisto jäljellä! Sovi oma esittelyaika,
p. 0800 93606.

Asunto Oy Ylöjärven Emminkammarissa ympärilläsi ovat keskustan
palvelut ja viihtyisä korttelimainen pihapiiri. Läheltä löytyvät myös
monipuoliset urheilumahdollisuudet, kuten urheilutalo, uimahalli ja
Teivonharjun ulkoilumaastot. Vapaana on vielä kolme 51,5–55,0 m2
kaksiota. Energialuokka C2013. Alla kaikki vapaat kodit.

Asunto Oy Nokian Kankaantaan Kertun kodit tarjoavat viihtyisää
asumista monipuolisten palvelujen ja hyvien ulkoilumaastojen
äärellä. Keskustan kauppoihin on matkaa vain kilometri, ja aivan
naapurista löytyy muun muassa urheilukenttä ja frisbeegolf -rata.
Oma sauna, lasitettu parveke ja näkymät Penttilän puistoon ja
Kankaantaan alueen yli kruunaavat kodin. Energialuokka C2013. Alla
viimeinen vapaa huoneisto.

vh. €
499 000

krs
11

mh. €
57 510
56 901
55 301

vh. €
168 000
174 900
173 300

krs
1
1
1

50,0 m2 2H+K+S

Mh. 59 290 €, vh. 160 700 €, 4. kerros
S

Lemminkäinen Talo Oy | Satakunnankatu 22 E , 33210 Tampere
Asuntomyynti: puh. 0800 93606 (maksuton), asuntomyynti.tampere@lemminkainen.com
Maarit Kelloniemi, puh. 05036 82263, maarit.kelloniemi@lemminkainen.com
facebook.com/lemminkainenasunnot

NA

TUTUSTU ASUNTOIHIMME: lemminkainen.fi/asunnot

MH

2H+K+S
50,0 m²

OH

JKP

ET
EI30/dB30

K

L

PE

PY

(KVR )
(PP )

(MU )
AP

VA

mh. €
311 969

m2
51,5
55,0
55,0

HY HY HY

tyyppi
m2
4h+k+ruok+s 170,5

tyyppi
2h+kk+s
2h+k+s
2h+kk+s

HY SK

PARVEKE

