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Nyt myös pito-
palvelua koti- ja 
yritystilaisuuksiin.

PYYDÄ TARJOUS!
myynti@peppercatering.fi

Ylöjärvi

Koko perheen 
ravintola
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- inkeri ja timo
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Olemme pieni, mutta pir-
teä naisklubi Ylöjärvellä. Lions 
Club Ylöjärvi Helmi perustet-
tiin vuonna 2005. Olemme po-
liittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumaton palvelujärjestö. Tavoit-
teenamme on kannustaa palve-
lunhaluisia henkilöitä tekemään 
hyväntekeväisyyttä Ylöjärven hy-
väksi ilman mitään henkilökoh-
taista taloudellista hyötyä. 

Tämän klubin tavoitteena on 
erityisesti vähävaraisten lapsiper-
heiden tukeminen. Olemme an-
taneet avustusta myös omaishoi-
tajille ja syrjäytyneille nuorille ja 
stipendejä koululaisille. 

Teemme tärkeää työtä pie-
nellä budjetilla, mutta suurel-
la sydämellä. Palveluaktiviteetit 
ja rahankeruu erilaisten tapah-
tumien muodossa kuuluvat oh-
jelmaamme. 

Olemme järjestäneet mm.  
hyvinvointitapahtumia ja olleet 
mukana Ylöjärven joulunava-
uksessa myymässä jättipipareita 
yms. Näistä saadut tulot tilite-
tään lyhentämättömänä hyvän-
tekeväisyyteen. 

Vanhainkodilla joululaulujen 
laulaminen vanhusten kanssa on 
myös kuulunut palveluaktiviteet-
teihimme jo useana vuonna.

Lions-klubit tarjoavat oivan 
mahdollisuuden auttaa lähim-
mäisiään ja kehittää itseään in-
nostavassa ja mukavassa ystävä-
piirissä. 

Klubitapaamisissa ja koko-
uksissamme vallitsee mukava 
ja rento ilmapiiri ja toimintaan 
voi jokainen osallistua omien re-

surssiensa ja mahdollisuuksien-
sa mukaan. 

Järjestämme myös kivoja ret-
kiä yhdessä ja esimerkkinä niis-
tä viime vuotinen eduskuntata-
loon tutustuminen tamperelai-
sen kansanedustajan vieraana. 

Leijonat tunnetaan Ylöjärvel-
lä luotettavana yhteistyökump-
panina ja palvelujärjestönä.

Tervetuloa tutustumaan mei-
hin ja toimintaamme. Meidät ta-
voittaa sähköpostitse osoitteesta 
ylojarvi.helmi@lions.fi. Ota roh-
keasti yhteyttä ja tule katsomaan 
mitä kaikkea toimintamme pi-
tää sisällään.

Eija Annala-Schmitz
LC Ylöjärvi Helmi

LC Ylöjärvi Helmi

Hoidamme kaikki pankin vaihtoon liittyvät asiat puolestasi.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saastopankki.fi

KUN ET TAHDO PANKILTASI 
KOHTELUA, VAAN PALVELUA.

PANKIN VAIHTAMINEN ON HELPPOA!

Anne Vehmaa
palveluneuvoja

010 391 2031

Lea Korja
konttorinjohtaja

010 391 2014

Katri Rantala
palveluneuvoja
010 391 2020

Johannes Koivunen
asiakasneuvoja
010 391 2025

Juulia Fred
palveluneuvoja

010 391 2041

Petri Mäki-Latvala
palveluneuvoja

010 391 2016

Ari Ansiomäki
yritysrahoituspäällikkö

010 391 2039

Säästöpankki Sinetti | Mikkolantie 11, Ylöjärvi | 010 391 2000 | saastopankki.fi/sinetti | @SpSinetti

Ota yhteyttä ja varaa aika www.saastopankki.fi tai puh. 010 391 2000.

Puhelun hinta: 8,35 snt/puh. + 16,69 snt/min. (sis. alv 24 %).

 

 

 

 

”Lapset ja nuoret 
tarvitsevat yhteisiä 
onnistumisen kokemuksia, 
jotta he kiinnittyvät 
liikkumiseen sekä oppivat 
toimimaan yhteisten 
tavoitteiden eteen. 
Seuratyöllä on suuri 
mahdollisuus kasvattaa 
lapsistamme ja 
nuoristamme osaavia 
tulevaisuuden tekijöitä. 
Lions Quest - 
Elämisentaitoja -ohjelma 
antaa käytännön työkalut 
tähän arvokkaaseen 
työhön.” 

 

Koulutus on maksuton! 

http://www.lionsquest.fi/koulutuskalenteri_ja_tietoa_koulutuksista/liikuntaseurakoulutus/ 

Lions Club Viljakkala on 
30-vuotias klubi, jossa on täl-
lä hetkellä jäseniä 22. Ko-
koonnumme kuukausikokouk-
siin kuun ensimmäisenä tiistai-
na Kulta-Casinolla Haverissa. 
Säännöllisiä tapahtumia klubil-
la on isänpäivänkonsertti, jou-
luvipinät, joulukinkkuarpajaiset, 
LC-kirkkopyhä, teatterissa käyn-
ti, ulkoilupäivä, keväisin tutus-
tumismatka (tänä keväänä käy-
dään Laukon kartanossa) ja kausi 
loppuu niin sanotusti keppijuh-
liin eli uudet vastuunkantajat ot-
tavat vastuun tulevasta kaudesta.  

Tervetuloa LC-toimintaan 
mukaan. 

Markku Ylijoki 
LC Viljakkala

Tervehdys!

Tervetuloa
Ylöjärvelle!
Täällä Sinua
palvellaan!

Lempäälä - Tampereentie 272 • Ylöjärvi - Kauppakeskus ELO:n pihamyymälä

www.kuljunkartano.com

KARTANON PUUTARHA

Voimassa 20.5. asti, jos tavaraa riittää!

Lempäälä - Tampereentie 272
Ma - Pe 10 - 20 • La 10 - 17  •  Su 12- 16
Ylöjärvi - Kauppakeskus ELO:n 

pihamyymälä  JOKA PÄIVÄ KLO 10-18

SUVI 
PUUTARHA-
MULTA 40 L1000

/ 5 sk

5 SK
YHT

147500

3-pyöräinen
SÄHKÖSKOOTTERI
Luontoystävällinen!

Takaboxi
kaupan 
päälle!

Upeita 
RUUKKU-
RUUSUJA à 5,951000
KASTELU-
LETKU
20m 

1000+ sadetin ja
liittimet

KOTTI-
KÄRRYT 1995

Kottikärryn-
renkaita vanteilla alk. 

ISOT ja
Tukevat

Kotimainen 
PELARGONIA 795

à 2,99

3 KPL
YHT

ISO ERÄ 
kemppareita 
 

2 €
Hiusvärejä • Tresemmé Shamppoita
LdB Vartalovoiteita ja Saippuoita
OXYGENOL Suuvesiä

/ kpl 995

2 KPL
YHT
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Huhtikuussa valittiin Suomeen 
uusi eduskunta ja toukokuussa 
uusi europarlamentti. Vaalitee-
moina on paljolti ollut esillä il-
maston muutos=ympäristömme 
ja vanhusten hyvinvointi.

Myös nuoriso on noussut bar-
rikaadeille ympäri maailmaa ja 
Suomessa, ilmaston muutoksen 
vastustamiseksi, tai paremmin-
kin vaatimaan toimenpiteitä il-
maston lämpenemisen estämi-
seksi. On vaadittu paljon tekoja 
Suomen hallitukselta ja muilta 
päättäviltä tahoilta kyseisten asi-
oden eteenpäin viemiseksi.

LC-Ylöjärvi/Keijärvi on jo 
vuosia jakanut Ylöjärveläinen 

ympäristöteko-palkintoa, jolla 
on tuotu esille henkilöitä, yri-
tyksiä tai tapahtumia jossa pai-
kallisesti on edistetty luonnon-
suojelua tai teko on vähentänyt 
luonnon kuormittavuutta, eli es-
tänyt ilmaston muutosta.

Esimerkiksi viime vuonna ky-
seisen palkinnon sai ylöjärveläi-
nen yritys Lehtovuori Oy. Yritys 
palkittiin sittemmin Pirkanmaan 
Maakunnallisella ympäristöteko 
palkinnolla. Heidän kehittelemä 
aurinkokennolla toimiva roskan-
keräysastia on maailman huip-
pua. Ehdolle panijana toimi LC-
Ylöjärvi/Keijärvi.

Olemme ulkoiluttaneet van-

huksia Tiuravuoren eri osastoil-
la vuosia, eli olemme omalla pa-
noksellamme parantaneet ikäih-
misten elämää. 

Vuosi sitten lahjoitimme Pu-
nainen Sulka keräyksen osuu-
temme ehkäisemään ylöjärve-
läisten nuorten syrjäytymistä. 
Olemme myös vuosia lahjoit-
taneet vähävaraisten perheiden 
Joulupaketteihin varoja tai tuot-
teita seurakunnan diakoniatyön 
kautta.

Me olemme tehneet em. te-
koja ympäristömme ja lähim-
mäistemme eteen jo pitkään, 
niillä voimavaroilla mitä meillä 
on ollut käytettävissä. Rahavarat 

olemme keränneet suurimmaksi 
osaksi pitämällä Ylöjärven Mark-
kinoita, joista on tullut osa Ylö-
järven identiteettiä.

Tällaista lionstoiminta on, ter-
vetuloa mukaan.

Hyvää kesää kaikille 150-vuo-
tiaalta Ylöjärveltä.

Heikki Nylander
Presidentti

LC-Ylöjärvi/Keijärvi

Ylöjärven Markkinat ovat jälleen 
ovella, kuten jo vuosikausia sa-
maan aikaan vuodesta. Itselle-
ni Markkinat ovat olleet ’aina’, 
koska olen asunut vasta reilut 33 
vuotta Ylöjärvellä ja Markkinoi-
ta on järjestetty muutama vuo-
si kauemmin. 

Viimeisimmät vuodet Mark-
kinat on järjestetty mainios-
sa paikassa kauppakeskus Elon 
pihamaalla, kauppakeskuksen 
kanssa suotuisalla yhteistyöllä. 

Markkinoiden järjestäminen 
on LC Ylöjärvi/Teivon ja LC 
Ylöjärvi/Keijärven klubien vuo-
sittainen suuri yhteinen voimain-
ponnistus, joka vaatii aina kum-
mankin klubin kaikkien leijoni-
en osallistumista. Osalle käytän-
nössä säännöllisen epäsäännölli-
sesti läpi vuoden, koska mark-
kinapäivä on vain melkoisen 
suunnittelun ja valmistelun nä-
kyvä huipennus. Työmäärä kui-
tenkin kannattaa, koska Markki-
noiden tuotolla on mahdollista 
toteuttaa Lions-klubien peruspe-
riaatetta: palvella avun tarpeessa 
olevia ihmisiä. Nyt toivomme si-
nun kuitenkin pääsevän mukaan 
nauttimaan markkinatunnelmas-
ta ja viihtyvän Markkinoilla.

Lions-toiminta on vapaaeh-
toistyötä heikompien ja avun 
tarpeessa olevien hyväksi: las-

ten ja nuorten terveen elämän 
turvaamiseksi, samoin kuin van-
husten, vammaisten ja perheiden 
elämän helpottamiseksi. Klubien 
toiminta kohdistuu lähialueelle 
eli meillä nimenomaan Ylöjär-
vellä apua tai tukea tarvitsevien 
palvelemiseen, auttamiseen ja ta-
loudelliseen tukemiseen. 

Koska Lions-järjestö on kan-
sainvälinen, osallistumme luon-
nollisesti myös kansallisiin ja 
kansainvälisiin katastrofikerä-
yksiin ja vastaavaan toimintaan. 
Avustustoimintaan käytettävät 
varat tehdään Markkinoiden kal-
taisella talkootyöllä. LC Ylöjärvi/
Teivon merkittävin oma varain-
hankintakeino on vuosittaisen 
kalenterin julkaiseminen ja myy-
minen. Pääosa kalenterien tuo-
tosta tulee paikallisilta yrityksil-
tä ja yhteisöiltä, joiden ansiosta 
pystymme siis myös hyvää työ-
tämme tekemään. Kiitos työm-
me tukemisesta. 

Olen opetellut Lions-toi-
mintaa vasta muutamia vuosia, 
mutta toiminnan tärkeys on hy-
vin tullut jo selväksi. Toiminta 
Lions-klubissa vie kyllä aikaa, 
mutta mikäpä harrastus sitä ei 
tekisi. Kysymys on enemmän-
kin omien arvojen oikeaan jär-
jestykseen asettamisesta kuin oi-
keasta ajanpuutteesta. Klubitoi-

minta ei todellakaan ole täysiai-
kaista (edes nyt klubipresident-
tinä) ja tapahtumat, kokoukset 
sekä erilaiset aktiviteetit pystyy 
yleensä sovittamaan kalenteriin. 
Ja jos joskus ei ehdi mukaan, sitä 
ei pahasti katsota. Kaikilla meis-
tä on muutakin elämää. 

Lions-klubin toiminnassa on 
kyllä muutakin kuin varsinaiseen 
tavoitteeseen liittyvää virallista 
ohjelmaa, klubi järjestää myös 
matkoja kotimaassa ja ulkomail-
la sekä muutakin vapaa-ajan toi-
mintaa. Sekä leijonien kesken et-
tä puolisoiden kanssa reissaami-
nen on rentouttavaa, samanhen-
kisessä porukassa. Kukaan meis-

tä ei kuitenkaan nuorru, vaikka 
kuinka kivaa olisi. Leijonahen-
kisiä toimijoita tarvittaisiin lisää 
joukkoomme, jakamaan tehtäviä 
ja tekemään hyvää toisille. Jos si-
nulla on leijonahenkeä eli halu-
at antaa oman panoksesi huo-
nompiosaisten tukemiseksi, olet 
tervetullut joukkoomme. Omi-
en mahdollisuuksiesi mukaan.

Ylöjärven Markkinoiden jär-
jestäjinä toimivat siis Lions Clu-
bit Ylöjärvi/Teivo ja Ylöjärvi/
Keijärvi. Ylöjärvellä toimii myös 
kolme muuta Lions Clubia. LC 
Kuru, LC Viljakkala ja naisklu-
bi LC Ylöjärvi/Helmi toimivat 
myös aktiivisesti ja tänä vuonna 
meillä on Markkinoilla yhteinen 
Leijonan luola, jossa voit tutus-
tua jokaiseen klubiin ja toimin-
taamme. Voit tuoda meille Lei-
jonan luolaan myös vinkkejä pai-
kallisista avustuskohteista, joiden 
tukeminen voisi olla leijonatoi-
minnan mukaista. 

Tervetuloa Ylöjärven Markki-
noille - ja tutustumaan Leijonan 
luolaan. Me palvelemme.

Petri Mäki
LC Ylöjärvi-Teivo

Tervehdys Ylöjärven 
kaupungilta!
Toivotan kaikki kaupunkilaiset 
ja muut osallistujat Ylöjärven 
kaupungin puolesta tervetul-
leiksi Ylöjärven markkinoille. 
Tänä vuonna Ylöjärven mark-
kinat järjestetään lauantaina 
25.5. Markkinat muodosta-
vat perinteisen lähtölaukauk-
sen kesälle ja kesän vietolle Ylö-
järvellä. Tapahtumaan odote-
taan osallistuvan jopa 10 000 
henkeä ja tapahtumapaikkana 
toimii Kauppakeskus Elon pi-
ha-alue. 

Ylöjärven kaupunki viettää 
tänä vuonna 150-vuotisjuhli-
aan. Ylöjärven kunta perustet-
tiin vuonna 1869 ja se on kas-
vanut pienestä maatalousvaltai-
sesta maalaiskunnasta elinvoi-
maiseksi teollisuuteen ja palve-
luihin tukeutuvaksi moderniksi 
33 000 asukkaan kaupungiksi. 

Ylöjärven juhlavuosi nä-
kyy ja kuuluu monella tavalla. 
Juhlavuoden tapahtumia ovat 
muun muassa koko perheen 
uudenvuoden vastaanotto Lii-
kuntakeskuksella, Loiste Ylö-
järvi -valotaidefestivaali, Ylö-
järvi-päivän juhlavastaanotto, 
Ylöjärvi 150 -roadshow yrittä-
jille, Ylöjärvi 150 -ravit Teivos-
sa, Mökkirokki Räikänpuistos-
sa, Satakunnan lennoston soti-
lasvala ja -vakuutus sekä ohi-
marssi Ylöjärvellä, kunnoste-
tun Vanhan Räikän avajaiset, 
Ylöjärven kirjasto 150 vuotta 
tapahtumat ja Ylöjärven muisti 
-projektissa digitoidun aineis-
ton julkistaminen.

Juhlavuosi antaa näkyvyyttä 
myönteiselle Ylöjärvi-kuvalle ja 
lisää kaupunkilaisten ja mui-
den toimijoiden yhteisöllisyy-
den tunnetta. Juhlavuodelle on 
myös suunniteltu logo, jota voi 
hyödyntää Ylöjärvi 150 vuot-

ta -teemaan liittyvissä yhteyk-
sissä esimerkiksi tapahtumien 
markkinoinnissa. Juhlalogoa 
voivat käyttää vapaasti kaikki 
toimijat.

Myös Ylöjärven markkinat 
on osa juhlavuoden ohjelma-
tarjontaa ja markkinoiden tee-
ma tukeutuu tällä kertaa Ylö-
järven 150-vuotisjuhlintaan. 
Ylöjärven markkinat onkin 
merkittävä ylöjärveläisiä yh-
distävä tapahtuma, joka osal-
taan viestittää eri toimijoiden 
aktiivisuudesta, yhteen hiileen 
puhaltamisesta ja yhdessä te-
kemisestä.

Kannustan kaikkia ylöjärve-
läisiä ja muita toimijoita osal-
listumaan markkinatapahtu-
maan ja kiitän tapahtuman jär-
jestäjiä hyvästä työstä. Toivot-
tavasti mahdollisimman mo-
ni tutustuu ja osallistuu myös 
muihin Ylöjärven kesätapahtu-
miin ja -tilaisuuksiin. 

Jarkko Sorvanto
kaupunginjohtaja

Ylöjärven Markkinat onnittelee 
150-vuotiasta Ylöjärveä

Sää 25.5.2019, puolipilvistä ja 
21 astetta lämmintä. Järjestä-
jiä? aina liian vähän (lisää mah-
tuu). Näytteilleasettajia? sopi-
vasti. Enempää ei ehtisi kier-
tääkään. Syy, on niin paljon 
tuttuja. Lastenohjelmaa? totta 
kai. Liikaa jotakin? Eurovaali-
kojuja (ei vaan, tärkeä asia ja 
viimeinen mahdollisuus kan-
nustaa äänestämään. Kunnia-
asia.) Kirkkoherran vakiohuvi? 
ampua ohi reserviläisten lase-
rammuntapaikalla.

Elomarkkinat on yksi ylöjär-
veläisen yhteisön menestystuo-
te. Vuodesta toiseen, satoi tai 
paistoi, tuhannet kävijät ko-
koontuvat. Sillähän ei oikeas-
ti ole väliä, mitä siellä tapah-
tuu ja kuka myy/ ostaa mitä-
kin. Väliä on, että yritetään ja 
tullaan yhteen. Niin luodaan 
kertomusta omasta asuinkau-
pungista. Niin synnytetään hy-
vää tekeviä ihmisiä.

Kiitos Leijonille, jaksatte 
tehdä hyvää. Toisaalta rahal-
lisesti, mutta etenkin jaksatte 
tuottaa hyvää mieltä. On hie-
noa, jos mahdollisimman moni 
arvostaisi tätä työtä tulemalla 
paikalle. Siinä ei paljoa mene-
tä, jos ei ihan tällä kertaa viih-
tynyt. Mutta tulemalla paikalle 
jättää tilaa yllätyksille.

Seuraavilla sivuilla esitetään 
mahdoton määrä erilaista oh-
jelmaa tuona päivänä. Hie-
nompaa voi löytää jostain Hel-
singistä, mutta sinne on mat-
kaa. Tämä on kulman takana.

Ja tämä on omaa. Meidän 
omaa. Yhteistä.

Siunausta tuohon hienoon 
päivään.

Kimmo Reinikainen
kirkkoherra

Kuva: Rami Marjamäki

Elomarkkinat

Nuoret, vaalikeskustelut ja  
lions-toiminta
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Nyt kolmatta kertaa Ylöjärven 
Markkinoita juontava Juhani 
Viita on kesäaikaikana kiireinen 
mies. Kokeneen ryhmävetäjän 
ja viihdyttäjän pitävät liikkeel-
lä bussiretket, joita hän kym-
menien eri yhdistysten kans-
sa toteuttaa pitkin poikin Pir-
kanmaata.

Runsaat kolme vuotta sitten 
Virroilta Tampereelle muutta-
nut Viita järjesti ensimmäiset 
opastetut ja ohjelmalliset lähi-
matkansa kesällä 2017. Silloin 
lähes kymmenen yhdistystä in-
nostui miehen matkaan Näsijär-
veä kiertämään. 

Viime vuonna retkitarjonta 
monipuolistui ja liikkeelle läh-
detiin runsaan 30 ryhmän voi-
min. Alkavana kesänä eri mit-
taisten retkipakettien kirjo kat-
taa koko Pirkanmaan, mikä on-
kin lisännyt entisestään Viidan 
vetämien lähimatkojen kysyn-
tää.  Nyt jo yli 60 yhdistystä 
on varannut jäsenistölleen päi-
väretken kesä-, syys- tai sokko-
matkaksi.

Mainiot maisemat ja 
kiinnostavat kohteet
Maakuntamme luonto kestää 
Viidan mielestä hyvin vertai-
lun muiden suomalaisen kan-
sallismaisemien kanssa. Hänen 

mukaansa aikojen saatossa upe-
at vesistöt, kumpuilevat pellot ja 
metsät ovat innoittaneet Pirkan-
maalla taidemaalareita, säveltä-
jiä ja runoilijoita maankuuluihin 
kulttuuritekoihin. Viita muis-
tuttaa, että nuo maisemat ovat 

edelleen tarjolla kaikessa kau-
neudessaan jokaiselle uteliaalle 
matkalaiselle.

Opastettujen ja ohjelmal-
listen bussiretkien keskeisessä 
osassa ovat myös lukuisat kiin-
nostavat kohteet, joista valtaosa 
on ryhmille usein uusia koke-
muksia. Esimerkiksi Näsijärven 
kierroksella tutustutaan suklaati-
lan, kivityöliikkeen, entisen ky-
läkaupan suojissa toimivan kah-
vilan, yksityisen kappelin, koru-
jen maahantuojan ja mm. vii-
nitilan toimintaan. Jokaisen ret-
ken hintaan sisältyy aina lounas 
ja useimmiten myös kahvittelut.

Retkitarjonnasta löytyy 15 
erilaista vaihtoehtoa suosituim-
man eli Näsijärven kierroksen 
rinnalla. Kyrösjärven ja Roineen 
kierrokset, Längelmäveden lenk-
ki, Kuloveden kimallus, Kalevi 
Keihäsen jalanjäljille suuntau-
tuva Loistava Luoteis-Pirkanmaa 
ja mm. Parasta Pyhäjärveä -retki 
esitellään Juhani Viidan yrityk-
sen kotisivuilla osoitteessa www.
viitapalvelut.fi

Bussiretkien suosio yllätti:

Viita vie väkeä pitkin poikin Pirkanmaata

Ylöjärven Parkkuussa sijaitsevan Kivityöliike E.Väisäsen tj. 
Petri Väisänen on esitellyt vuosien varrella kymmenille bus-
sirymille yritystään ja mm. Pirkanmaan maakuntakiveä.

   
Infopisteen

Tule kokeilemaan on
nea

si!

ON
NENPYÖRÄ

2,-/pyöräyty

s

ONNENPYÖRÄ löytyy markkinoiden infopisteestä ja voi-
ton mahdollisuudet ovat hyvät.

Markkinoilla voi 
osallistua kilpailuihin
Kilpailut ja arpajaiset ovat eli-
mellinen osa markkinoiden hen-
keä. Ylöjärven markkinoilla ole-
vassa INFO-pisteessä voi kokeil-
la onneaan onnenpyörässä. Lä-
hes jokainen pyöräytys johtaa 
voittoon ja palkinnot voittajat 
saavat heti käteensä.

Tule Leijonan luolaa ja tutus-
tu leijonien hyvää tekevään toi-
mintaan. Voit samalla osallis-
tua arvontaan, jossa palkointo-
na on kesäisiä tuotteita sisältä-
vä lahjakortti.

MARKKINOITA 
YLÖJÄRVELLÄ

1983–201 9

Vuotemme Yrittäjyyslinjalla 
Ensimmäinen vuotemme Yrittä-
jyyslinjalla on lopuillaan. Kulu-
neen vuoden aikana olemme op-
pineet uutta, mokailleet, naura-
neet ja huutaneet toisillemme. 
Litaniaa voisi jatkaa, vaikka kuin-
ka pitkään, mutta päällimmäise-
nä mieleen jäi kuitenkin luok-
kiemme hyvä yhteishenki ja yh-
dessä tekeminen. Vaikka olem-
me 18X ja 18Y, teemme paljon 
asioita yhdessä ja olemme kuin 
yksi luokka. Olemme niin tiivis 
porukka, ettemme edes muis-
ta kummalla luokalla kukin on. 

Ensimmäisten viikkojen aika-
na olimme 24h-leirillä Antaver-
kassa. Siellä aloimme tutustua 
toisiimme ja tutustuminen jat-
kui koko syksyn ajan. Nykyään 
tunnemme toisemme niin hyvin, 
että tiedämme toistemme mieli-
piteet ja tiedämme toistemme 
tavat ja tottumukset, esimerkik-
si ketkä ovat ”matti myöhäisiä”. 

Joulukuussa aloimme järjes-
tää Yrittäjyyskasvatusfoorumia 
yhdessä vanhempien yrittäjyys-
linjalaisten kanssa. Jakauduim-
me tiimeihin, joilla oli eri osa-
alueet vastuullaan. Valmistelui-
hin käytimme paljon aikaa ja 
tuntui siltä, että sitä olisi voinut 

tarvita enemmänkin. Kuitenkin 
kaikki tiimimme onnistuivat ta-
pahtumapäivänä erinomaisesti ja 
saimme osallistujilta paljon po-
sitiivista palautetta. Yrittäjyys-
kasvatusfoorumia seurasi huhti-
kuussa Nuoria somettaa, joka oli 
suurin tapahtuma, jonka olemme 
tähän mennessä järjestäneet. Jo-
kainen teki töitä ahkerasti mon-
ta kuukautta ennen tapahtumaa 
ja se näkyi hienosti onnistunees-
sa illassa. 

Yrittäjyyslinjan kursseilla op-
pimisemme perustuu enemmän 
tekemiseen kuin teoriaan. Teo-
reettisen lukio-opetuksen rin-
nalla tekemällä oppiminen hel-
pottaa koulupäiviäkin. Kurssien 

sisältö vaihtelee suuresti. Olem-
me muun muassa myyneet ra-
diomainospaikkoja yrityksille, 

järjestäneet tapahtumia ja oppi-
neet myynti- ja asiakaspalvelu-
taitoja. Jokainen kurssi on ollut 
hyödyllinen. 

Vaikka oman yrityksen perus-
taminen ei kiinnostaisi, oppii 
Yrittäjyyslinjalla myös tulevai-
suudessa tarvittavia työskentely-
taitoja. Kursseilla oppii elämässä 
tarvittavia tietoja ja taitoja, joi-
ta ei tavallisilla lukiokursseilla 
opeteta. Olemme tehneet monia 
hyödyllisiä projekteja, joista jokai-
sessa olemme oppineet uusia elä-
mäntaitoja sekä oppineet tunte-
maan toisemme vieläkin parem-
min. Mutta meillä on vielä pal-

jon opittavaa tulevinakin vuosina. 
Hauskaa yrittäjyyslinjalaiset 

osaavat pitää ja tästä kertoo päi-
vämme Kangasalan Tredun kon-
diittorilinjan vieraana. Päästyäm-
me Kangasalan Tredulle meidät 
jaettiin ryhmiin, joissa meidän 
piti leipoa suolaisia leivonnaisia. 
Meille kerrottiin tämän olevan 
kisa, jolloin luokkiemme kilpai-
luhenkisimmät innostuivat to-
den teolla leipomisesta. Vaikka 
kilpailimme siitä millä ryhmäl-
lä on parhaimman näköiset lei-
vonnaiset, emme silti ottaneet 
haastetta liian tosissamme. Lei-
vonnaisten täytteitä oli tippu-
nut pöydälle ja maut olivat se-
koittuneet keskenään, mutta se 
ei haitannut menoa. Päivän lo-
pussa jokaisella oli kertakäyttö-
takki leivonnaisten täytteissä ja 
leveä hymy kasvoillaan. 

Lopuksi haluamme kiittää 
kaikkia meitä kuluneena vuote-
na opettaneita, Yrittäjyyslinjan 
ohjausryhmää ja etenkin omia 
opettajiamme Miia Bergmania 
ja Kaisa Remulaa. 

Nea Kork ja Ronja Raittinen
Ylöjärven lukion Yrittäjyys- 

linjan opiskelijat 

Onko mielessäsi avustuskohde –  
tuo se Leijonan luolaan 
Lions -klubit tekevät vapaaeh-
toistyötä niin lasten ja nuorten 
terveen elämän ja kehityksen 
turvaamiseksi kuin ikääntynei-
den, perheiden, vammaisten ja 
muiden apua tarvitsevien tuke-
miseksikin. Toimintaa on pai-
kallisella, kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla.

Me palvelemme kotiseutu-
jamme. Lionsklubien tärkein 
palvelun kohde on oma lähialue 
ja asuinympäristö. Kohteina ovat 
muun muassa koulut ja päiväko-
dit, vanhainkodit ja palvelutalot, 
vammaiset ja näkövammaiset se-

kä lasten liikuntaharrastukset.
Markkinoilla voi tutustua 

lions -toimintaan Leijonan luo-
lassa ja siellä voi liittyä myös ha-
lutessaan jäseneksi. Paikalla on 
oikeita leijonia. 

Ehdota 
avustuskohdetta
Leijonan luolassa on mahdol-

lista hakea avustusta sellaisiin 
avustuskohteisiin, jotka täyttä-
vät lions -toiminnan periaatteet. 

Yhdistyksen, yhteisöjen ja yk-
sityishenkilöiden avustusano-
muksia ja -ehdotuksia avustus-
kohteiksi otetaan vastaan. Avus-
tusanomusten on oltava kirjal-
lisia ja niissä kuvataan, mihin 
tarkoitukseen lahjoitusvarat on 
tarkoitus käyttää. Avustusano-

muksessa on selvittävä myös ha-
kijan tiedot. 

Avustuspäätöksen  
voi saada heti
Leijonan luolassa ovat edustet-
tuina neljä paikallista lions -klu-
bia. Avustusanomuksia käsitel-
lään heti paikan päällä ja osa 
anomuksia saa päätöksen heti 
paikan päällä. 

Leijonan luolassa voit myös 
osallistua arvontaan. Palkinto-
na on kesäisten grillituotteiden 
lahjakortti. 

Kesäisiä tuotteita sisältävä lahjakortin arvontaa voi osal-
listua Leijonan luolassa. Tutustu myös leijonien hyvää te-
kevään toimintaan.
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MARKKINOIDEN 
2019 OHJELMA
Teemana:  
Ylöjärvi 150 vuotta

Markkinaisäntä ja 
juontaja: Juhani Viita

klo   9.00 Lipun nosto ja myynnin aloitus
klo 10.00 Markkinoiden avaus,  
 kaupunginjohtaja  
 Jarkko Sorvanto
klo 10.25 Ylöjärvi 150 Kavalkadi* 
klo 10.40 Vuoden 2018 markkinatuoton  
 lahjoitus Ylöjärven srk:n  
 diakoniatyölle
klo 11.10  Ylöjärvi 150 Kavalkadi* 
klo 11.30 ”Ylöjärvi 150 vuotta”  
 nuorison kirjoituskilpailun 
 palkinnon jako
klo 12.00 ”Mies ja kitara” Jari Välimäki
klo 12.30 Ylöjärvi 150 Kavalkadi*
klo 13.20 Ylöjärvi 150 Kavalkadi*
klo 14.00 ”Mies ja kitara” Jari Välimäki
klo 14.40 Ylöjärvi 150 Kavalkadi* 
klo 16.00 Markkinat sulkeutuvat
*Historiikkikavalkadien ajat ohjeellisia, 
kavalkadeja useita päivän mittaan.

OHJELMAA LAPSILLE 
MARKKINA-ALUEELLA 
sekä  
KAUPPAKESKUS ELOSSA
• Oikeita hevosia ja keppareita!
• Klo 10–14 TALUTUSRATSASTUSTA ponilla 
   ja VALJAKKOAJELUA
• PIKKU TIVOLI ja perinteinen POMPPULINNA

KAUPPAKESKUS ELOSSA
• Teemana: Tulevaisuus
• Tulevaisuuden messut
• Pirkanmaalaiset esittelevät  
   tulevaisuuden visioita
• Merkittävän Ylöjärveläisyrityksen  
   palkitseminen
• Lisäksi: 9-luokkalaisten ohjaama lasten  
   temppurata 
• Valokuvanäyttely ”Ylöjärven menneet  
   vuodet”

MARKKINOILLA  
MUUTA NÄHTÄVÄÄ ja 
KOETTAVAA
• Leijonan luola jossa esitellään  
   LC-toimintaa
• Pomppulinna lapsille
• Poniratsastus / talutus  
   HUOM. klo 11–12 ja klo 13–14 
• Lisäksi LC-infopisteessä ONNENPYÖRÄ

Ylöjärven markkinat kurkistaa  
Ylöjärven historiaan, näkee tulevaan

Viimeiset 150 vuotta Ylö-
järvi on ollut itsenäinen kun-
ta. Ensimmäiset itsenäisen kun-
nat vuodet ajoittuvat suurten 
nälkävuosien jälkeiseen aikaan. 
Silloinen kunnan raitti ei täyt-
tynyt yltäkylläisyysestä. Päinvas-
toin. Toukokuun lopun suurta-
pahtuman, Ylöjärven markkinoi-
den katukuva on aivan toisen-
lainen. Ruokatarjontaa on kym-
menissä myyntikojuissa ja hin-

natkin ovat sellaisia, että kaikil-
le on mahdollista tehdä mielui-
sia ostoksia. 

Muistuttaakseen kaupunkim-
me historian monista vaiheista, 
myös köyhyyden ajasta, markki-
noiden ohjelmassa on historialli-
sia kuvaelmia 150 vuoden ajan-
jaksolta. Ylöjärvi -seuran koko-
ama valokuvanäyttely sukeltaa 
sekin kauas historiaan. Markki-
noiden järjestäjät toivovat, että 

markkinaväki voi kuvaelmista ja 
valokuvista intoutua keskustele-
maan ja ehkä muistelemaankin 
kaupunkimme kehitysvaiheita ja 
siihen vaikuttaneita henkilöitä. 

Historia on tulevan astinlau-
ta. Näin haluaa asian Ylöjärven 
markkinat nähdä. Siksi markki-
noiden teemana 150 vuotisen 
kuntahistorian lisäksi on tulevai-
suus. Tulevaisuuteen katse luo-
dataan Tulevaisuuden aukiolla. 

Siellä on esillä monia teknolo-
gia ratkaisuja, joiden voi hyväl-
lä syyllä uskoa vaikuttavan pa-
rempaan tulevaisuuteen. Aukiol-
la on esillä autoiluun, kierrätyk-
seen, ruokaan, robotikkaan, kou-
lutukseen jne. liittyviä ratkaisu-
ja ja ideoita. Tulevaisuuden au-
kiolla esiintyy joukko asiantun-
tijoita, jotka pitävät lyhyitä ylei-
söluentoja ja ovat valmiit vastaa-
maan kysymyksiin. 

Ei näy tässä kuvassa vielä tornitaloja. Lisää kuvia on esil-
lä Ylöjärvi-seuran kokoamassa valokuvanäyttelyssä Ylö-
järven markkinoilla. 

Tulevaisuuden aukiolla on mukana joukko asiantuntijoita. Esillä on mm. autoiluun, kierrätykseen, robotikkaan ja 
koulutukseen liittyviä ratkaisuja ja ideoita. Kuvat: Toyota

Ylöjärven 150-vuotisen historian ajasta lähes 40 kertaa 
Ylöjärven markkinat ovat avanneet kesäkauden. Ylöjärven 
Markkinasanomat on markkinavieraiden palvelulehti ja 
mainoskanava paikallisille yrityksille. Tässä kuva lehdestä 
27 vuoden takaa. (Kuva: Pentti Säynäväjärvi) 

Ekstrana:

ARON –  
Ylöjärven Elvis 

esiintyy kauppa-
keskus Elossa
SU 26.5. klo 14

Markkina- 
alueen kartta  
helpottaa  
liikkumista  
alueella. 

Tervetuloa  
mukaan!
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Kevätmarkkinat 
Kauppakeskus Elon
ulkotorilla 
la–su 25.–26.5.

YLÖJÄRVI

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalvelut

Ylöjärvi

Kauppakeskuksen ovet avoinna joka päivä klo 9–21. Liikekohtaiset aukioloajat kauppakeskuselo.fi

kauppakeskuselo.fi   |   Elotie 1, 33470 Ylöjärvi  
10 vuotta

Tule ja viihdy!
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Yhdellä ja samalla sopimuksella 
maksat sähköstäsi aina 

ajantasaista hintaa, varaudut 
hintapiikkeihin ja hyödynnät 

halvimmat hinnat.

Priima-sähkösopimus 
- vapaus valita mitä 
sähköstäsi maksat!

www.leppakoski.fi 
puh. 03 4503 400

leppakoski.fi/priima-sahkosopimus

Kaupan päälle Teivossa paahdettua 
Mokkamestareiden erikoiskahvia!

MONEN ALAN OSAAJAT PALVELUKSESSANNE!

Esimerkkejä palveluvalikoimastamme
YKSITYISILLE YRITYKSILLE
• Koti - ja mökkitalkkarit • Henkilöstövuokraus
• Kirvesmies, sähkömies • Senioripysäkki-ryhmät
• Koti apu, ikkunanpesu, siivous 
• It-tuki ja äänentoistopalvelut sekä yrityksille ett ä yksityisille
Kuulumme Ylöjärven palveluntuott ajarekisteriin.
Kysy lisää palveluistamme p. 040 621 6671.
info@taidokkaat.fi , www.taidokkaat.fi 

Tavataan Ylöjärven markkinoilla!
Tule rohkeasti  tutustumaan toimintaamme

ja osallistumaan arvontaan
Basaarikujalla olevaan pisteeseemme. 

Asemantie 4 B 21 (Iltarusko), 33470 Ylöjärvi

Ylöjärven
HAMMASPISTE

EHL Pia Pantsari-Kuusisto,
HLL Pekka Maijala ja HLL Sanna Maijala.

Ajanvaraus puhelimitse 03 348 1484
tai netissä

ww.ylojarvenhammaspiste.fi

Hammaslääkärisi 
Ylöjärven keskustassa.

PALVELEMME ma-pe 9-20, la 10-18, su 12-17

Elotie 1 | (03) 4518 0280

KAUPPA-
KESKUS
ELOSSA

   
LIIKETOIMINTASI TUKENA

Uusi osoitteemme Mestarintie 1 • Puh. 044 591 1330
• Palveluaika klo 9–17 • www.nettis.fi 

TÄYDEN PALVELUN 
TIETOTEKNIIKKATALO Tervetuloa

Ylöjärvelle!
Täällä Sinua
palvellaan!

KIVILÄHDE
Kivilähteentie 13, Ylöjärvi

Puh. 017 6880 160, myynti@kivilahde.fi
Avoinna ma-pe 9-17, muina aikoina ajanvaruksella

www.kivilahde.fi

HAUTAKIVET JA ENTISÖINNIT
Laaja myyntinäyttely - Ammattitaitoinen suunnittelupalvelu

KIVITASOT - KERAAMISET TASOT- KVARTSITASOT
Mittaus- ja asennuspalvelu

MARKKINOILLA
TAVATAAN

YLÖJÄRVEN VIHREÄT

www.ylojarvenseurakunta.fi

Markkinapaikallamme tarjolla elä-
vää musiikkia ja puuhaa perheen 
pienimmille. Trubaduuri Mikko 
Huuhtanen musisoi. Pikkuväki voi 
tutustua leikkimökkikirkkoon. Jaamme hyvää 
mieltä #uskohyväntekemiseen-korttien kautta.

Ja jos et markkinoille kerkeä, niin meillähän 
messutouhut jatkuvat ympäri vuoden joka 
pyhä klo 10.00 Ylöjärven kirkossa:-) Tervetuloa 
armollisen sanoman äärelle!

Poikkea 
Leikkimökki-

kirkkoon!

Seurakunta Ylöjärven markkinoilla 25.5.!

www.kd.fi

Miikka-Markus Leskinen
Yhteiskuntat. maist., jatko-opisk.

Lasse Heikkilä
Säveltäjä, musiikin maisteri

Sari Tanus
Erikoislääkäri, kansanedustaja

KD MUKANA
Ylöjärven markkinoilla 

Kauppakeskus Elon piha-alueella la 25.5. klo 9–16
Paikalla kansanedustaja Sari Tanus klo 9–11,
EU-vaaliehdokkat Lasse Heikkilä klo 10–12 ja 

Miikka-Markus Leskinen klo 12–16.
Tarjolla kahvia ja sämpylöitä, tervetuloa mukaan!
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Kahvila Kyrönlahti puh. 050 351 8303
St1 aseman pihassa Kyrönlahdentie 2

Meiltä voi tilata myös pitopalvelua ja ruokaa sekä leivonnaisia 
myös pieniäkin eriä. Vuokraamme myös erillistä kabinettia. 

Kysy lisää!

* kotiruokalounasta 

Meiltä saa kahvila-
palveluiden lisäksi:

* listalta mm. 
hampurilaisateriat, kebabit 
(myös vegenä) ja pizzat
(myös gluteenittomana) 

* Veikkauksen palvelut 
* elintarvikkeet 
* oluet ja tupakkatuotteet 
* jäätelöt 
* luonnontuotteita 
* käsitöitä 
* autotarvikkeita 
* nestekaasua 
* postimerkkejä 
* kalastuslupia

Muutimme viereiseen ent. kaupan tiloihin 1.4.2019
ja avasimme samaan yhteyteen Tarmo kyläkaupan.

Kahvila Kyrönlahti

Helsinki · Espoo · Vantaa · Kirkkonummi · Loviisa · Tampere · Ylöjärvi · Seinäjoki · Lahti · Mikkeli · Joensuu · Kuopio · Siilinjärvi · Oulu

P I N TA A  S Y V E M M Ä LTÄ .

“Jotkut tietää ihan tarkkaan, miten niiden pitäis 
treenata, mutta kaikki ei, ja sen takia meillä saa 
heti alkuun henkilökohtaista neuvontaa. Me 
kerrotaan kädestä pitäen, mitä vaikka siellä 
salilla kannattaa tehdä.”

ME AUTETAAN – TÄÄ ON 
LUPAUS.

Fressi Ylöjärvi • Elotie 14 • 33470 Ylöjärvi • puh. 010 850 9011 (pvm/mpm) 
Lisäksi käytössäsi Fressi24 -kuntosali Ateena • 33480 Rauhalantie 2 • Ylöjärvi
Fressi Syke • Erkkilänkatu 11 • 33100 Tampere • puh. 010 850 9008 (pvm/mpm)
Fressi Tampere • Verkatehtaankatu 4 • 33100 Tampere • puh. 010 850 9002 (pvm/mpm)
+ 27 muuta toimipistettä valtakunnallisesti!

KOTIMAISTA 
RUOKAA 

TOTTA KAI!
#läheltäparempaa

HYVÄÄ

KONTTI
KAUPALLA

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

Oumie osti 2,50 euron 
topin ja auttoi siinä  
samalla meitä koulut- 
tamaan suomalaisia  
ensiaputaitoisiksi. 
Ostamalla hyvää  
teet hyvää.
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KOKOOMUKSEN 
TELTALLA

Kokoomuksen 
valtuutettuja ja järjestöväkeä. 

Tule kertomaan mihin suuntaan 
Ylöjärveä pitäisi 

Sinun mielestäsi kehittää.

Huvila- 
ja mökki-

vuokrausta
muotiaisten.fi
P. 0400 835 465

Palvelemme: ma-to 9-17, pe 9-18, la 9-15

Mikkolantie 1-3 (Osuuspankin talo)
Kukka p. 03 348 0161
Hautaus p. 03 348 0171

24h PÄIVYSTYS p. 0500 337 823

Ylöjärven Kukka ja 
Hautaustoimisto Oy

Paikallista palvelua vuodesta 1967

Energiaa ja iloa 
Terveyskauppa Mistelistä

TÄLLÄ KUPONGILLA 
 -20%yhdestä normaalihintaisesta tuotteesta.

Kuponki voimassa 31.5.2019 saakka.

Mikkolantie 2, Ylöjärvi
Ark. 10–18, la suljettu
Kauppakeskus ELO, Ylöjärvi
Ark. 10–20, la 10–17, su 12–16
www.misteli.fi

• Verhojen suunnittelu, ompelu
ja paikalle laitto

• Hyvä kangas- ja tarvikevalikoima
• Korjauspalvelu

• SUOMALAISEN KÄSITYÖN VERHOLIIKE •

P. 040 746 0515 Valtakatu 59, Kyröskoski

VERHO-EXPERT OY
POISTOMYYNTI

Siivikkala Siivikkalantie 56 | Lielahti Kukkolankatu 44 A 4 

Varaa aikasi: 050 331 2524

Erikoishammasteknikon
vastaanotto

Erikoishammasteknikko
Vesa Valkealahti

mastontie 2, Ylöjärvi

Soppeenmäkeen K-Supermarketin taloon on avattu

Ajanvaraus
numerossa 050 400 2124

 
LA, 

GSM 040 077 4475
NOKIAL RÄIKÄNTIE 3

   

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

KESKIMOOTTORIT

• Vikadiagnostiikka ja testaus

PERÄMOOTTORIT

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

VAKUUTUSYHTIÖIDEN KÄYTTÄMÄ

VeProTech LEHTONEN

  
VENEIDEN JA POTKUREIDEN
VARAOSAT JA HUOLLOT

 
 

 
 

 

Yhteistyö Volvo Penta-Centerin kanssaYhteistyö Volvo Penta-Centerin kanssa

VOLVO 
Penta 

veprotech@veprotech.fi www.veprotech.fi

YLÖJÄRVI, Mikkolantie 9 • pihlajalinna.fi 

ON IHANAA ASUA
YLÖJÄRVELLÄ
EIKÄ POIS TARVITSE LÄHTEÄ EDES LÄÄKÄRIIN

Mikkolantien palvelut: 
• Yleislääkärien vastaanotot
• Laboratoriotutkimukset
• Työterveys
• Fysioterapia, naprapatia, kiropraktiikka
• Erikoislääkäreiden vastaanotot:
 geriatria, gynekologia, ihotaudit ja   
 allergologia, korva,- nenä- ja kurkkutaudit,  
 lastentaudit, neurologia, ortopedia

AJANVARAUS
010 312 156*
pihlajalinna.fi

*Puhelun hinta lanka- sekä matkaliittymästä 8,4 snt/min.
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Hevonen voi olla koko perheen harrastus
Hevosesta on moneksi. Se voi 
toimia mm. ympäristöystävälli-
senä työhevosena tai antaa mat-
kailulle uusia mahdollisuuksia. 
Hevonen liikuttaa vapaa-aika-
na ja antaa haasteita kilpaurhei-
lussa. Hevosella on tärkeä rooli 
nyky-yhteiskunnassa osana ihmi-
sen hyvinvointia. Hevonen tar-
joaa kasvattavan ja monipuoli-
sen harrastuksen, joka ennalta-
ehkäisee syrjäytymistä.

Hevosharrastuksen voi aloit-
taa jo nuorena, ja ratsastuskoulut 
tarjoavat kursseja ja koulutusta 
eri ikäisille. Ravinuorten toimin-
nassa ajaminen ja kilpaileminen 
kiehtoo niin poikia kuin tyttöjä. 
Hevosharrastuksessa voi asettaa 
itselleen tavoitteita perustasos-
ta huipputason kansainväliseen 
kilpaurheiluun. Tutkimuksien 
mukaan voimakkaimmin kas-
vava ryhmä on aikuisratsastajat.

Hevosharrastus antaa mahdol-
lisuuksia myös erityisryhmille. 
Vammaisratsastus on ratsastusta, 
jossa ratsastaja voi käyttää apuvä-
lineitä ja keinoja, ja opetustapa 
on sovellettu ratsastajan tarpei-
ta vastaavaksi. Henkilökohtaiset 
tavoitteet määrittyvät ratsastajien 
toimintaedellystysten mukaan.

Hevosurheilua
Hevosurheilun lajit voidaan Suo-
messa jakaa ratsastukseen ja ra-
viurheiluun. Ratsastuksessa löy-
tyy useita alalajeja, mm. este,- 
koulu-, kenttä-, matka-, län-
nen- ja islanninhevosratsastus 
sekä valjakkoajo ja vikellys. Ta-
vanomaisten kärrylähtöjen lisäk-

si Suomessa ajetaan monté- eli 
raviratsastuslähtöjä sekä ponira-
vilähtöjä.

Haista Hevonen 
Teivossa 19.5.2019
19.5.2019 Teivon ravikeskukses-
sa järjestetään kokoperheen iloi-
nen ilmaistapahtuma. Tapahtu-
massa esitellään laajasti hevosur-
heilun eri lajeja ja harrastusmuo-
toja. On ravihevosia, laukkahe-
vosia, kouluratsastusta, esterat-
sastusta ja maastoratsastusta. Li-
säksi yleisöalueella pääset silittä-
mään ja taputtamaan niin poneja 
kuin hevosiakin sekä Mari-aasia. 
Perheen pienimmät voivat ratsas-
taa poneilla tai osallistua keppi-
hevoskilpailuihin. Kaikki tämä 
on siis vielä ilmaista.

Tapahtuma alkaa klo 11.30 ja 
päättyy 15.00. Tulkaa koko per-
heen voimalla paikalle. Nautti-
kaa esityksistä ja myynnissä ole-
vista herkuista. Tarjolla on niin 

lettuja, makkaraa, limsaa ja kah-
via sekä muutakin pientä pur-
tavaa.

Haista Hevonen -tapahtu-
man järjestää Pohjois-Hämeen 
Hippos ry, Tampereen ravira-
ta Oy ja Hämeen ratsastajain-
liitto. Ylöjärven kaupunki, Poh-
jois-Hämeen Hippoksen säätiö, 
HÖÖKS hevosurheilu, lähialu-
een hevosyhdistykset ja useat yri-
tykset ovat tapahtuman tukijoi-
na. Tapahtuman tuotto ohja-
taan nuorisotoimintaan. Tule-
malla paikalle, tuet omalla pa-
noksellasi hevosharrastusta ja sen 
nuorisotyötä.

Tapahtumassa tapaat myös ylipalomiehen ja aasin. Pelastuslaitos esittelee suureläinpe-
lastustoimintaa ja Mari-aasi toivottaa paikalla kaikki vieraat tervetulleiksi.

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

Naisille ja lapsille-70% 
ovh. hinnasta

alennus laskettu 
valmiiksi.

Vahinkotavaramyynti
Tuotevalikoimamme on yllätyksiä täynnä  ja            uusia  tavaraeriä tulee läpi vuoden.

Juhlaan

Tervetuloa
Ylisen Kauppapuutarhalle!

Meillä on taas huoneet täynnä näyttäviä kukkia
Tarhurintie 20, Ylinen, Ylöjärvi, puh. 050 527 3096

Palvelemme: Ma-Pe 8–20, La 8–18, Su 8–18
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Uusi osoite 1.6. alkaen
MASTONTIE 2,

Linkin alakerta (entinen VIP)

Puh. 044 33 44 377
www.goodfc.fi 
FB, Instagram

• Hyviä tarjouksia
• Kahvia ja pullaa

• Arvontoja
• Seuraa 

FB ja www.goodfc.fi 

Vietämme avajaisia
koko viikon 3.–8.6.

Ompelimo Miskala
Ristimäenkatu 35, p. (03) 345 0596

Tervetuloa palveltavaksi 
ma-to 10–18, pe 9–16, la sulj.

Asustemyymälä ja Korjausompelimo

Miskala

Kesäasusteet 
parhaimmillaan.
Uudet tuotemerkit

• SIGNATUR
• ZE-ZE • ZENTSI

TESOMALLA 
Ristimäenkatu 35

Tämän mainoksen tuomalla myymälään 
saat 15% alennuksen ostokseesi

Voimassa toukokuun loppuun.

ANMIN
Juhlapalvelut

www.anminjuhlapalvelut.fi

Anmin Juhlapalvelut toteuttaa ikimuistoiset 
yritysten juhla- ja muut kahvi- tai ruokatar-
joilua vaativat tilaisuudet sopimuksen mu-
kaan asiakkaan tiloissa tai Ravintola Keitaan 
tunnelmallisessa, noin 120-paikkaisessa 
ravintolassa. 

Arkisin ravintola Keidas ja lounasravintola 
Vispilä tarjoilevat herkullisen, runsaan ja 
monipuolisen lounaan. 

ANMIN
Juhlapalvelut

Pidetään yrityksenne
    kesäjuhlat meillä! 

ANMIN
Juhlapalvelut

Tiedustelut ja varaukset 040 179 9288
tai myynti@anminjuhlapalvelut.fi

Pohjat • Rungot • Kattolasit • Liukulasit  
Asennukset • Lisälämmittimet

Puh. 03 455 2610
toimisto@lasitalo.fi

Terassit kattavasti

Kysy tarjous!

Asia on lasia

Pikkukorventie 17 B, 37150 Nokia
www.lasitalo.fi

HIUSSTUDIO TIAHIUSSTUDIO TIA

Palvelen Teitä
• ark. 10–17, ilta-
aikoja sop. muk.

• la 9–13
• ke suljettu

Lämpimästi tervetuloa!

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

Aukioloajat
 Ma   9–19

Ti ja Ke  12–19
To   9–19
Pe   10–17

Röntgen
Laboratorio
Kirurgia
Sisätaudit
Ultraääni

Lankapuh. 8,28 snt/puh + 7,00 snt/min. Matkapuh. 8,28 snt/puh + 17,00 snt/min.

Elopellontie 1A    Ajanvaraus 010–6663223
Eläinlääkärit Taina lehtimäki, Kaisa Viitala ja Krista Jokela

24h
Netti-

ajanvaraus

Syyskausi
alkaa 5.8.

Ennakkoilmoittautuminen syyskaudelle 
toukokuun ajan!

Varaa paikkasi!

jazz nyky

Ylöjärvi
Tampere keskusta
Ikuri

Annala
Pappila

Hyvänmielen retkiä ja
välinevuokrausta, retkeily-

välineiden myyntiä ja 
luontoliikunnan 

ohjausta

www.hikingtravelhit.fi

Vuokrataan 040 867 5142   www.mutalanseurantalo.infoVuokrataan 040 867 5142   www.mutalanseurantalo.info

TAIDETTA

w
w
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a
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i

Tampereen
TAIDETALO

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

• Maalauksia ja grafiikkaa 
• Kehystyspalvelut

Osto, vaihto ja arviointi

24 h verkkokauppa piketa.com

Kiinteistöpesulakoneet
Kodinkoneet-Kylmälaitteet

Valtuutettu takuu-keskushuolto

Kodinkone varaosat-ja tarvikkeet

p.2333 200
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Mitä leijonat tekevät, miksi leijona kannattaa olla?
Otsikon kysymys esitetään usein. 
Leijonien mielestä vastaaminen 
on helppoa, koska leijonana voi 
kokea tekevänsä hyvää ihan hen-
kilökohtaisella tasolla ja toisaal-
ta varainkeruun kautta laajem-
maltikin. 

Hyvä lukija, pyydän sinua tu-
tustumaan tässä alla esitettyihin 
muutamiin leijonien toiminta-
muotoihin ja arvioimaan, olisit-
ko itse kiinnostunut toimimaan 
niiden puolesta. 

Leijonat tukevat 
nuorten yrittäjyyden 
ja kansainvälisyyden 
kehittäminen 

Paikallisten oppilaitosten 
kanssa tehtävä yhteistyö tarjo-
aa nuorille mahdollisuuden toi-
mia moninaisissa tehtävissä mm. 

Ylöjärven Markkinoilla. Usein 
myönnetty stipendi ja nuorten 
oman myyntityön tuloksena 
hankitut varat käytetään kan-
sainvälisyys- ja yrittäjyysopin-
toihin.     

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Leijonat tarjoavat 
apuaan mm. 
ulkoiluttamalla 
Tiuravuoren 
vanhainkodin asukkaita. 

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Ylöjärven markkinoiden 
tuotosta suuri osa 
ohjataan vähävaraisten 
joulupaketteihin 

Yhteistyössä Ylöjärven seu-

rakunnan diakoniatyön kanssa 
jouluruokakassi lähetetään 250 
perheelle, joissa on lähes 1000 
perheenjäsentä.

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Leijonat panostavat 
koulukiusaamisen 
ehkäisyyn

Leijonat osallistuu nuor-
ten ongelmien ennaltaehkäise-
vään työhön tukemalla opetta-
jien koulutusta. Leijonien tuki 

on mahdollistanut useiden opet-
tajien osallistumisen Elämisen-
taito-koulutukseen, joka on 
nuorten turvallisuutta ja terve-
yttä edistävä toiminnallinen oh-
jelma. Opettajille annetun kak-
sipäiväisen koulutuksen keskei-
senä teemana on antaa työkaluja 
ohjata nuorta ihmisenä ja yhteis-
kunnan jäsenenä kasvamiseen. 

Vastaava ohjelma on tarjolla 

myös liikunta- ja urheiluseuro-
jen kasvattajille.

Hyödynsaajina ovat nuoret ai-
na 18 ikävuoteen asti. 

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? ________

Leijonien tuella 
kansainvälistyminen  
on helppoa 

Ylöjärveltä jo vuosikymme-
niä osallistunut nuoria kansain-

väliseen nuorisovaihtoon (Lions 
Youth Exchange). Nuoriamme 
on ollut niin Euroopassa kuin 
Amerikan mantereella.  

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Vammaisten unelman 
toteutumiseen ovat 
Leijonatkin vaikuttaneet

Suomesta lähti 70 urheili-
jan joukkue vuoden 2019 ke-
hitysvammaisten Special Olym-
pics -kesämaailmankisoihin Abu 
Dhabiin. Leijonien keräysvaroja 
käytettiin tähän projektiin. 

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Leijonien työpanos 
näkyy myös muissa 
hyväntekeväisyys- 
hankkeissa 

Jokapäiväinen leipä on ihmis-

arvoisen elämän perusedellytys. 
Miljoonien ihmisten kohdalla 
karu totuus on kuitenkin se, et-
tä ruokaa ei ole riittävästi.

Leijonat tekevät vapaaehtois-
työtä Yhteisvastuu -keräyksessä 
tavoitteenaan torjua nälkää ja 
köyhyyttä.

Onko tämä mielestäsi kanna-
tettavaa toimintaa? __________

Meillä tehdään niin kuin sovitaan. Puukaupan lisäksi saat meiltä
kaikki tarvitsemasi metsänhoitopalvelut taimikonhoidosta
istutuksiin, vaivattomasti avaimet käteen –periaatteella. Otahan 
yhteyttä, niin kartoitamme maksutta metsäsi hakkuu- ja hoitotarpeet!

Millaiset puukaupat 
sinä haluat tehdä?

Elämässä mukana – Stora Enso

Metsäterveisin

Mikko Vajavaara
040 352 4518
mikko.vajavaara@storaenso.com

KOMPAKTI 
LUOTETTAVA
TEHOKAS

Motocross 
Enduro 
Trial

TEHOKKUUTTA TYÖHÖN OFFROAD-KUNTOILUHALLI

ATV-mönkijät
Pyöräily
RC-autot

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

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

SÄHKÖ
Hydrauligeneraattorit
Säätyvät generaattorijärjestelmät
Hitsausgeneraattorit
Magneettigeneraattorit
Hydraulimagneetit

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

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

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

OFFROADAA ITSESI KUNTOON!

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

AINA AUKI

24/7

Jos vastaat 
pääsääntöisesti 

”kyllä”, olet 
tervetullut jättämään 

oman Leijonan 
tassun jälkesi hyvää 
tekevään seuraan.
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Täyden kympin kotietu!
Nyt kannattaa varata uusi, ennakkomarkkinoinnissa oleva 
YIT Koti. Teet kaupat vain kymppitonnilla – loput maksat 
vasta kun kotisi valmistuu.

Lue lisää: yit.fi/kotietu

 

asuntomyynti.tampere@yit.fi
facebook.com/YitKotiTampere
instagram.com/yitkoti

YIT ASUNTOMYYNTI 
Hatanpään valtatie 11, 1. krs 
Palvelemme ma−pe klo 9−17
p. 020 433 4635*

1Valinnainen, osakkeenomistajalla on mahdollisuus 
lunastaa huoneistokohtainen osuutensa tontin 
määräosasta yhtiölle ja vapautua tontin vuokra-
vastikkeen maksamisesta.

Soita ja varaa 
henkilökohtainen esittely!

*Puhelun hinta 0,088 eur/min kotimaan puheluista

KOTEJA JÄRJELLÄ JA TUNTEELLA.

TO 23.5. KLO 16.30–17
Rantajätkäntie 4

yit.fi/asunnot

TAMPERE NIEMENRANTA
Ennakkomarkkinoinnissa lisää suosittuja YIT Koteja +55 -vuotiaille. 
Nestorin Ellin seniorikodit sijaitsevat upeiden ulkoilualueiden vieressä. 
Lielahtikeskuksen palveluihin on noin kilometri. Bussi kulkee vartin vä- 
lein ja alueelle on suunnitteilla myös raitiotie. Korkealaatuisissa kodeis-
sa on huomioitu esteettömyys ja asumisturvallisuus. Kodissa on mo-
nia arkea helpottavia lisävarusteita, jotka ovat avuksi iän karttuessa. 
Tarpeen mukaan varusteita on mahdollisuus tilata lisää muutostöinä. 
Mukavuudet jatkuvat kodin seinien ulkopuolelle Nestorin Ellin asuk-
kaiden käytössä on monitoimipihan lisäksi viereisen 
Nestorin Aarteen palvelut, tilat ja aktiviteetit.

TAMPEREEN NESTORIN ELLI 
Kerrostalo | Federleynkatu 8 
Ennakkomarkkinoinnissa. Vuokratontti. 

 
Esim.  krs.  mh. vh.  
1 h+kt+alk         32,5 m² 1/6  41 880 139 600 
¹Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 7 638 
2 h+kt               40,5 m² 2/6  48 540 161 800 
¹Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 9 518
2 h+kk+s             48,0 m² 1/6  55 230 184 100 
¹Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 11 280 
2 h+k+s             50,0 m² 1/6  54 630 182 100 
¹Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 11 750
3 h+k+s             63,0 m² pk/6  65 970 219 900 
¹Vuokratontin arvioitu lunastusosuus 14 805
yit.fi/nestorinelli

Nestorin Ellin A29 visualisointikuva

YLÖJÄRVEN ARTTURINTORNI
Kerrostalo | Rantajätkäntie 4
Rakenteilla. Arvioitu valmistuminen 9/2019. Oma tontti. C

2013
Esim:  krs. mh.  vh.   
1 h+kt+alk+s 38,0 m² 11/13 49 770 165 900
2 h+kt+s 45,5 m² 8/13 58 470 194 900
3 h+kt+s 62,0 m² 11/13 74 820 249 400 
3 h+kt+s 71,5 m² 6/13 78 750 262 500
3 h+k+s 87,5 m² 12/13 105 570 351 900
Autohallipaikka  15 000
yit.fi/artturintorni

YLÖJÄRVI SOPPEENMÄKI
13-kerroksinen tornitalo on paikkakunnan korkein, yläkerrosten 
läpitalon huoneistoista on upeat näköalat niin järvelle kuin 
keskustaan ja kaikissa asunnoissa voi nauttia ilta-
auringon hehkusta tilavalla lasitetulla parvekkeella. 
Artturintornin läheisyydessä ovat koulut, kaupat, 
terveyskeskus, apteekki, uimahalli sekä 
upeat ulkoilumaastot. Talo on esteetön ja 
turvallinen.
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45,5 m² 
2h + kt + s
AS. 31 3. KERROS
AS. 36 4. KERROS
AS. 41 5. KERROS
AS. 45 6. KERROS
AS. 49 7. KERROS
AS. 53 8. KERROS
AS. 57 9. KERROS
AS. 61                                          10. KERROS

P

MARKKINOINTI
4.4.2018

2H +KT +S 45 ,5m ²
as . 31 , 36 , 41 , 45 , 49 , 53 , 57 , 61

Rantajätkäntie 4    33470  Ylöjärvi
As . Oy . Ylöjärven Artturintorni

R akentaja varaa oikeuden tarvittavien
lvis - kotelointien tekoon , jotka eivät näy kuvassa
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R akentaja varaa oikeuden tarvittavien
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2h + k + s
AS. 33 3. KERROS
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as . 33 , 38
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R akentaja varaa oikeuden tarvittavien
lvis - kotelointien tekoon , jotka eivät näy kuvassa
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R akentaja varaa oikeuden tarvittavien
lvis - kotelointien tekoon , jotka eivät näy kuvassa
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5 mMittakaava 1:100

P

MARKKINOINTI
4.4.2018

1H +KT +ALK +S 38 ,0m ²
as . 32 , 37 , 42 , 46 , 50 , 54 , 58 , 62 , 65 , 68

Rantajätkäntie 4    33470  Ylöjärvi
As . Oy . Ylöjärven Artturintorni

R akentaja varaa oikeuden tarvittavien
lvis - kotelointien tekoon , jotka eivät näy kuvassa
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Kesäkuu
Kameraseura Mielikuvan valokuvanäyttely
3.-29.6. Kirjasto Leija

Ylöjärven museo avoinna
4.6.-11.8. ti-to ja la-su klo 11-16

Täti Taikakynän kuvitettu satutuokio
4.6. klo 14, Ylöjärven museo

KuruFest
7.6. klo 20 Avajaiskonsertti, Kurun kirkko
8.6. klo 13 Päiväkonsertti, Parkkuun Seuratalo
8.6. klo 18 Iltamakonsertti ja valokuvanäyttely - 
Musiikki ja luonto, Parkkuun Seuratalo
9.6. klo 18 Päätöskonsertti, Ylöjärven kirkko

Haverin Konepäivät
8.6. klo 9-15, Viljakkalan Haverin kaivosmäen 
ja lomakylän alue

Romina Bianco & Tango del norte
8.6. klo 15, Kurun Seuratalo

Kova Maa acoustic trio
8.6. klo 22, Pub Pikku Pete

Ylöjärven museo (Hietastentie 4) on avoinna 
4.6.-11.8. ti-to ja la-su klo 11-16.

Vaarini Vempain – koko perheen 
museokierros
9.6. ja 30.6. klo 14, Ylöjärven museo

Satujumppa
11.6., 12.6., 18.6., 19.6., 25.6. ja 26.6. klo 14, 
Ylöjärven museo

Satutunti
13.6. ja 27.6. klo 14, Ylöjärven museo

Popeda radalla
14.6. klo 17-24, Teivon ravikeskus

Lasten museopäivä
16.6. klo 10-15, Ylöjärven museo

Viljakkalan Teatteriyhdistys Wimman 
kesäteatteri: Kutupuuhia Kalajärvellä
19.6., 25.6. ja 28.6. klo 19 ja 30.6. klo 15, 
Viljakkalan yhtenäiskoulun puisto

Vahannan Nuorisoseuran kesäteatteri: 
Puluboi
24.6., 26.6. ja 29.6. klo 18, Ylöjärven museo

Karhen markkinat
29.6. klo 10-14, Karhen Ympäristökoulun 
kenttä

Pohjois-Kurun kyläkirppissuunnistus
29.6. klo 10-17

Päistikka viihdyttää perheen pienimpiä 
Tenavien Tohinoissa 29.6.

Tenavien Tohinat: Päistikka, Benny Törnroos 
ja Muumit, Taikuri Marko
29.6. klo 14-16, Räikänpuisto

Räikkä Raikaa -yhteislauluilta: Meiju Suvas
29.6. klo 18-20, Räikänpuisto

Heinäkuu

Ylöjärven Taideyhdistyksen näyttely: Ylöjärvi 
150 vuotta – Kaupungin valot
1.-19.7. Kirjasto Leija

Kurun ulkomuseo, Vänrikki Stoolin tupa ja 
Kurun koulumuseo avoinna
2.-31.7. ti-to ja la-su klo 11-16

Kukka Rantanen ja Tuuli Pollari: Metsä-
taidenäyttely
2.-14.7. Keihäslahden näyttelytalo

Jesse Puolitaipaleen näyttely
2.-30.7. Kurun kirjasto

Vahannan Nuorisoseuran kesäteatteri: 
Puluboi
2.7. ja 3.7. klo 18, 6.7. klo 14 ja klo 18 (huom. 
museo kiinni klo 14), 9.7., 11.7., 13.7., 14.7. 
ja 17.7. klo 18, 21.7. klo 14 ja klo 18 (huom. 
museo kiinni klo 14), Ylöjärven museo

Wimman kesäteatteri: Kutupuuhia 
Kalajärvellä
2.7., 5.7., 9.7., 12.7. klo 19 sekä 7.7. ja 13.7. 
klo 15, Viljakkalan yhtenäiskoulun puisto

Yleisöopastus museoon
4.7., 11.7., 18.7. ja 25.7. klo 12, Kurun 
ulkomuseo ja Vänrikki Stoolin tupa

Satutunti
4.7., 11.7. ja 18.7. ja 25.7. klo 14, Ylöjärven 
museo

RestauRanta Markkinat
5.7. klo 10-20 ja 6.7. klo 7-15, Teivon 
ravikeskus

Inkulan holvisiltayhdistyksen perinteinen 
kesäjuhla
7.7. klo 14-16, Inkulan silta

Vaarini Vempain – koko perheen 
museokierros
7.7. ja 14.7. klo 14, Ylöjärven museo

Koko perheen toiminnallinen museo-opastus
9.7., 23.7. ja 30.7. klo 12, Kurun ulkomuseo ja 
Vänrikki Stoolin tupa

Parkkuun perinteiset kesäjuhlat
13.7. klo 11, Parkkuun Seuratalo

Leevi and the Leevings -tribuutti
13.7. klo 20.30, Ylöjärven keilahallin ja 
minigolfin terassi

Louhimokuvia: valokuvia Kurun Niemikylän 
kivilouhimoilta
16.-31.7. Keihäslahden näyttelytalo

Kuru-viikko
16.7. klo 17-19 Kuru-viikon lastenjuhlat: 
Höpinätötterö, Kurun ulkomuseo ja Vänrikki 
Stoolin tupa
19.7. Konsertti: Virtuoso, Kurun kirkko
19.7. klo 18-21 KiVat Iltamat, Kurun 
yhtenäiskoulu
20.7. klo 9-15 Kurun markkinat, Kurun keskusta
20.7. Kuru-viikon musiikkitapahtuma, Kurun 
satama

Posti-Hilman lenkki
21.7. klo 8.30, Karhen Ympäristökoulu

Täti Taikakynän kuvitettu satutuokio
27.7. klo 14, Ylöjärven museo

Mökkirokki – ilmainen puistofestari: Danny, 
Hevisaurus, Vilma Alina, Aliisa Syrjä, Dear 
Victims
28.7. klo 14-19, Räikänpuisto

Pölkkylän museohuvilan avoimet ovet
29.7. klo 12-18, Pölkkylän museohuvila

Kotiseutuilta Vikelän tuulimyllyllä
31.7. klo 19, Vikelän tuulimylly

Elokuu
Satutunti
1.8. ja 8.8. klo 14, Ylöjärven museo

Sylvi Honkalan ristipistotöitä
2.-29.8. Kurun kirjasto

Satakunnan lennoston sotilasvala ja 
-vakuutus sekä ohimarssi
2.8. Räikän kenttä

Paikallishistoriapäivä
3.8. Itä-Aureen JussiMatti

Vaarini Vempain – koko perheen 
museokierros
4.8. klo 14, Ylöjärven museo

Aili Ikonen & Jukka Perko Avara sekä jazztrio 
Virta kutsuvat Kaupunkijazzeille 9.8.

Kaupunkijazz: Aili Ikonen & Jukka Perko 
Avara, Virta
9.8. klo 19-22, kaupungintalon aukio

Lauri Dammert: valokuvanäyttely
12.-30.8. Kirjasto Leija

Ylöjärven ensimmäinen Vanhat talot 
-tapahtuma järjestetään 17.8.

Ylöjärven Vanhat talot
17.8. klo 11-17

Ylöjärvi ja kirjasto 150 v. -kesätapahtuma
17.8. Viljakkalan kirjaston piha

Työväenopisto <3 Ylöjärvi 150 vuotta
22.8. Kaupungintalon aukio

Finland X-Run Ylöjärvi
24.8. klo 14-17, Avant Tecnon piha-alue

Vahannan Nuorisoseuran kesäteatteri: 
Puluboi
24.8. klo 21, Ylöjärven museo

Seuraa tapahtumatarjontaa:
www.ylojarvi.fi/tapahtumat

Ylöjärven kesässä tapahtuu

Ylöjärven kaupunki osallistuu näkyvästi 
Ylöjärven markkinoille Kauppakeskus 
Elossa lauantaina 25. toukokuuta klo 9-16. 
Palvelemme markkinavieraita useassa eri 
pisteessä - sekä pihamaalla että sisällä 
kauppakeskuksessa. Tulethan jutulle!

Pyöräytä onnenpyörää tai hae uusi 
matkailuesite
Markkinatelttamme löydät esiintymislavan 
lähettyviltä Elon piha-alueelta (vierekkäiset 
paikat 95 ja 102). Voit pyöräyttää 
onnenpyörästä palkintoja sekä kuulla 
Ylöjärven harrastusmahdollisuuksista ja 
kesän tapahtumista. Samalla voit napata 
mukaasi Ylöjärven tuoreen matkailuesitteen 
sekä kysyä lisää paikalla olevilta 
matkailuyrittäjiltä!

Kysy asiantuntijalta jätevesien käsittelystä
Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntija 
Laura Virtanen vastaa kysymyksiin 
jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä 
kaupungin markkinateltalla (102) klo 
10-13. Aihe on ajankohtainen, koska 
ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen 
jätevesijärjestelmien tulee täyttää uuden 
lainsäädännön vaatimukset lokakuun 
loppuun 2019 mennessä.

Ideoi Ylöjärven keskustan kehittämistä
Ylöjärven kaupunkikeskustaa kehitetään 
monipuoliseksi ja elinvoimaiseksi alueeksi 
monin eri keinoin. Tule keskustelemaan 
ja kertomaan omat kehitysideasi 
markkinateltallemme (102), jossa paikalla 
on keskustan kehittämishanketta vetävä 
hankepäällikkö Mari Ruissalo klo 9-13. 

Mittauta kehonkoostumuksesi 
Markkinoiden kunniaksi terveyskioski tekee 
kehonkoostumusmittauksia maksutta! 
Terveydenhoitaja on tavattavissa myös 
muissa terveysasioissa koko markkinapäivän 
klo 9-16. 

Opi elvyttämään
Perhekioskin tiloissa terveyskioskia 
vastapäätä on toimintapiste, jossa 
opastetaan elvytystä.

Lainaa tai palauta Repussa
Reppu-kirjastoauto parkkeeraa tuttuun 
tapaan Elon pihamaalle (paikat 130-131 
lähellä esiintymislavaa). Autoon voi käydä 
tutustumassa, ja myös aineiston lainaaminen 
ja palauttaminen onnistuvat.

Ihmettele isoja koneita
Kaupungin kalustonäyttelyssä pienet ja isot 
markkinavieraat voivat tutustua tiekarhuun 
ja suurteholeikkuriin (paikat 132-133 
markkinateltta-alueen vieressä).

Ylöjärven kaupungin markkinatarjonnasta 
vastaavat kaupungin eri toimialat (tekniikka- 
ja ympäristöosasto, perusturvaosasto ja 
vapaa-aikapalvelut sivistysosastolta) sekä 
Ylöjärven Yrityspalvelu Oy yhdessä Vihreä 
Sydän Matkailuyrittäjät ry:n kanssa.

Nähdään markkinoilla Elossa  
lauantaina 25.5.2019!

Kaupungin markkinateltalta voit noutaa 
Ylöjärven kesä 2019 -esitteen. Lisätietoja 
Ylöjärven nähtävyyksistä ja matkailukohteista 
löydät kootusti osoitteesta visitylojarvi.fi. 

Ylöjärven kaupunki  
mukana markkinoilla!
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YLÖJÄRVIElopellontie 2, puh. (03) 3142 4300

Palvelemme MA-PE 7-19, LA 9-15
K e s ä n  p a r a s  p u u k a u p p a  t a r j o a a  m u u t a k i n .

K a t s o  l i s ä ä :  w w w . p u u t o i m i . f i

ELÄMÄ
on ulkona

Paras
puukauppa!

KESÄN

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

Puutoimen 
kestopuupiha 

on avattu!
Vertansa vailla oleva valikoima, sopivat hinnat 
ja helppo asiointi. Meiltä samalla kaikki kiinnitys-
tarvikkeet esim. terassinikkarointiin ja oikeat 
pintakäsittelyaineet!

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

25Vuodesta 
1994

28 x 145 
Ruskea uritettu

kestopuu

/m

Puutoimi 
25 vuotta.
Juhlan 
kunniaksi 
juhlallinen  
terassilauta-
tarjous!

25Vuodesta 
1994

ERÄ ! n. 7500 m

Paikanpäällä
enemmänkin
juhlatarjouksia!

1,85

Kiinteistömaailma Ylöjärvi, Koskikeskuksen Asuntopalvelu Oy LKV
Rauhalantie 2, 33480 Ylöjärvi 
puh. 040 162 0541, ylojarvi@kiinteistomaailma.fi
kiinteistomaailma.fi/ylojarvi

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. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tervetuloa tapaamaan meitä Ylöjärven
markkinoille tai soita meille.

Misa Roito
yrittäjä, tj, LKV 

050 597 1539

Arttu Mikkola
myyntineuvottelija

050 597 1537

Marko Kallio
kiinteistönvälittäjä, LKV

044 744 8044

Viholankatu 1, 37120 Nokia
p. 03 3426600 

Ma-To 8.30-17 Pe 8.30-18 La 9-14

www.nokiansahkotalo.fi
Joka kodin lamppukauppa!

590€

490€

269€

19,90€Vega -ulkoseinävalaisin, 
myös mustana!

Shovel 
ulkoseinävalaisin

99€
35€

65€
130€

Nature -valaisinsarja

Tule meille, hyvän valon ostoksille!
Valaisimet kaikkiin kodin tiloihin ja puutarhaan

Voimassa 31.5 saakka
tai niin kauan kuin tavaraa riittää

Myös asennustarvikkeet ja valonlähteet! Valaisimia verkkokaupasta:  
	 	 	 	 	 	 www.lamppukauppa.fi

Uutuus!

Upea
Attyka -kruunusarja

Jo yli 20v!
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Lempäälän Nuorisoseuran teatteri esittää kesällä 2019

VANKIKULJETUS NRO 86
• Käsikirjoitus: Leo Löthman • Ohjaus: Jari Lehto 
• Dramaturgi: Seppo Parkkinen  
Esityspaikka: 
     Hakkarin kartanon puisto, Kuokkalantie 5, Lempäälä

 Tragikomedia  papinmurhaaja Yrjö Janatuisen matkasta 
          Urjalasta  kohti Tukholmaa ja pyövelin vastaan-
             ottoa vartijanaan Ålannin tehokkain 
               vankikuljettaja Gustav Gustavsson.

ENSIILTA pe 5.7. klo 19. Muut näytökset:
su 7.7. ti 9.7. ke 10.7 pe 12.7. su 14.7. ti 16.7. ke 17.7. la 20.7. su 21.7.
ti 23.7. ke 24.7. pe 26.7. su 28.7. ti 30.7. ke 31.7. pe 2.8. su 4.8. ti 6.8.
Esitykset arkisin klo 19, la ja su klo 17.
Liput: peruslippu 20 €, eläkel./opisk. 18 €, lapset 10 €. Kysy ryhmäalennuksista.
Tiedustelut ja varaukset: 0400 749 986 tai www.nuorisoseura.� 
KATETTU KATSOMO

Avoinna 
joka päivä: 
Ma-to 6-18
Pe 6–21
La 9-21
Su 11-18

Maittava lounaspöytä päivittäin.
Listalta mm. savulohta, hampurilaisia,
siipiä, salaatteja ja paljon muuta...

Valmistamme tilauksesta
suolaisia sekä makeita
herkkuja juhliin
ym. tilaisuuksiin.

A-oikeudet sekä

vähittäismyyntiä

Tervetuloa!

www.mutalanhelmi.fi   p. 050 446 6444   info@mutalanhelmi.fi

Ala-Huhkaantie 12, 
34140 Mutala

Viljakkalan Teatteriyhdistys Wimma ry

KUTUPUUHIA
KALAJÄRVELLÄ

Matti Wanne - Jari Hiltunen

Esitykset Viljakkalan koulun puistossa (Erlandintie 13)

KE 19.6. 19:00 TI 25.6. 19:00 PE 28.6. 19:00 SU 30.6. 15:00 TI 2.7. 19:00 

 PE 5.7. 19:00 SU 7.7. 15:00 TI 9.7. 19:00 PE 12.7. 19:00 LA 13.7. 15:00

Liput: 
18 €/16 €

puh. 040 1874 446
www.teatteriwimma.net

puh. 040 1874 446
www.teatteriwimma.net

4.-8.8. VISBYN ja keskiaikamarkkinat
675,-/hlö/2-hh, sis. ruokailuja

10.8. SELLAISTA ELÄMÄ ON
Hämeenlinnan kesäteatteri, lippu ja kuljetus 55,-

19.–25.8. LOFOOTIT, 
puolihoito hotelleissa 885,-/hlö/2-hh

31.8.–7.9. RUSKAMATKA RAATTAMAAN 
VUONTISPIRTILLE 

565,-/hlö/2-hh, puolihoito

12.–17.9. HURTIGRUTEN RUSKARISTEILY
alk. 845,-/hlö/2-hh, Kirkkoniemi-Hammerfest, puolihoito

20.–22.9. TARTTO ja 
Palamusen Syysmarkkinat

220,-/hlö/2-hh, hotelli Dorpat

Lisätietoa: TILAUSLIIKENNE TIMO TUOMISTO KY
Puh. 03 558 9000, 39500 Ikaalinen

tilausliikenne@timotuomisto.fi , www.timotuomisto.fi 

TTT
Tilausliikenne 
Timo Tuomisto Ky

Kanavalla kuhisee!

Muroleen 
Kesäkahvilan
MARKKINAT

 

Tähtiesiintyjänä 
Matti Esko

VAPAA PÄÄSY KOKO PÄIVÄN! TERVETULOA!
Info 050 5697 351 / 0440 836 156  www.muroleenkesakahvila.fi

La 15.6.2019 klo 11-15

Markkinabileissä 
illalla

 ALWARI 
TUOHITORVI

TILAUSLIIKENNE/MATKATOIMISTO TUOVINEN
Tallinna Nordic Hotel Forum **** 
2-hh: 2 pv. 25.-26.5., H. 149 €, 
5.-6.6. H. 129 €; 
3 pv. 30.5.-1.6. H. 219 €, 
13.-15.8. H. 215 €
Kesämatkat 3 pv. 25.-27.6., 
16.-18.7., 28.-30.7. H. 229 €
välipäivänä kuljetus eläintarhaan ja 
Rocca al Mareen.
Eckerö line päivämatka Tallinna 
18.6. H. 45 €
Danny musikaali Valkeakoski 16.6. 
H. 50 €, lippu ja kuljetus                

Matkojen tarkemmat ohjelmat löydät sivuiltamme!
Kaikilla matkoilla oma bussi mukana, ei laukkujen vaihtoa!

Puh: 03 3420 433    www.v-htuovinen.com

Ostosmatka Pärnuun Hotelli Pärnu 
2-hh 18.-19.6. H. 139 €, 3.-4.9. H. 135 € 
käynti Latvian rajakaupassa ja 
Wendren tehtaanmyymälässä
Juhannusmatka Pärnu 20.-23.6. 
H. alk. 255 €/hlö 2-hh
Rantaloma 5 pv Pärnu 8.-12.7. 
H. alk. 335 €/hlö 2-hh
Hansapäivät Tartto hot Dorpat 
19.-21.7. H. 209 €/hlö 2-hh
Riikan matka hotelli Radisson Blu 
Latvija **** 1.-4.7. H. 319 €/hlö  
kaup.kierros, Jurmala

 

 

Tiedustele lisää tai katso www.matka-suni.fi

Tervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoilleTervetuloa viihtymään Matka-Sunin matkoille

Puh. 040 753 0455
040 763 8622

KY

HÄMEENKYRÖ

La 15.6. Puutarhat ja Puistot Lahdessa 85 € /hlö.
Sis. bussimatkat, Koiskalan Kartanon esittely/puutarha ja lounasruokailu, Sara Garden
esittely ja iltapäivä kahvit, opastettu puistokierros Lahdessa, Kaijansinkon puutarha.

La 29.6. Puutarhojen Aatelia 95 € /hlö.
Sis. bussimatkat, opastettu Naantalin Vanhankaupungin kierros ja opastettu
Kultarannan Puutarhakierros, Rytsälän Tilan Puutarhan esittelykierros Nousiainen 
ja iltapäiväkahvit, Saaristolaislounas Pohjakulman ravintola Rymättylä.

Pe 12.7. YLLÄTYS-matka II 88 € /hlö. Sis. bussimatkat, aamu ja- iltapäiväkahvit, 
lounasruokailun buffetpöytä, sis. pääsyt ja opastukset.

La 3.8. ”Pari SUHDETTA” Komedia, Kesäteatterimatka Lappajärvelle
95 € / hlö, sis. bussimatkat, teatterilipun ja väliaikakahvit, buffet-lounaan.

6.-9.8. 4 pv. Kainuun kautta Lappiin 475 € /hlö.
Kuhmo * Suomussalmi * Kuusamo * Kemijärvi * Posio Sis. bussimatkat, hot. 
yöpymiset aamiaisella ja illallisella, 1-yö hotelli Kalevala Kuhmo, 2-yötä Kylpylähotelli 
Tropiikki Kuusamo. Jokaisena päivänä runsaasti ohjelmaa mm. Raatteen Portti ja 
”Hiljainen Kansa” Suomussalmi. ”Korpihilla” ja Pentik-
mäen museot Posio. Opastukset /sis.pääsyt kohteisiin.

25.-27.8. 3 pv. Ruotsin Linnoja 289 € /hlö.
Maurizbergin Linna * Taxingen Linna
Sis. bussimatkat, A-luokan ikkunalliset hytit meno-
paluu, meriaamiainen meno-paluu,buffet-illallinen 
paluumatkalla, paikallisopas linnakierroksella, sis.
pääsyt, lounas Maurizbergissa, iltapv. kahvit Taxingen.

8.-14.9. 7 pv. Ruskan lumoa Suomen ja Norjan 
Lapissa Kittilä * Levi * Ylläs * Muonio * Pallas 
* Enontekiö * Hetta * Kautokeino * Alta
855 € /hlö, sis. bussimatkat, hotelliyöpymiset Levillä 
5-yötä hotel Panorama, Alta 1-yö hotelli Scandic aamiai-
sella ja illallisella, lounas ruokailut 5 krt, retket /esittelyt, 
sis.pääsyt / opastukset ja matkanjohtajan palvelut.

Kun laatu ja hyvä palvelu ratkaisevat.
Pitopalvelut ammattitaidolla kaikkiin juhlatilaisuuksiin.

Järjestämme myös muistotilaisuudet.

Mäntymäentie 5, 37310 TOTTIJÄRVI
Puh. 0400 490 919

SUOSITUT
BUSSIRETKET

eri kokoisille ryhmille ja 
yksittäisille matkalaisille 
löytyvät kotisivuiltamme

www.viitapalvelut.fi 
Opastettuja ja ohjelmallisia 

lähimatkoja on tarjolla 
moneen lähtöön pitkin 
poikin Pirkanmaata. 

TERVETULOA!
Retkiterveisin Juhani Viita

0440 836 156
viitapalvelut@gmail.com 

Tervetuloa
Ylöjärvelle!
Täällä Sinua
palvellaan!

Tervetuloa
Ylöjärvelle!
Täällä Sinua
palvellaan!

ti 25.6. klo 19 ENSI-ILTA
to 27.6. klo 19
la 29.6. klo 15 ja 19
su 30.6. klo 15
to 4.7. klo 19
pe 5.7. klo 19

la 6.7. klo 15 ja 19
to 11.7. klo 19
pe 12.7. klo 19
la 13.7. klo 15 ja 19
su 14.7. klo 15
to 18.7. klo 19

pe 19.7. klo 19
la 20.7. klo 15 ja 19
su 21.7. klo 15
ti 23.7. klo 19
ke 24.7. klo 19
to 25.7. klo 19

Lipun myynti: ovelta ennen esitystä ja Lippu.fi kautta
Liput: Liput 22 €, väh. 40 hengen ryhmä á 20 € ja 2 vpl

Tiedustelut, ryhmäliput ja varaukset:
• kauno.perkiomaki@gmail.com • p. 050 554 2412  
• mtt.toimisto@gmail.com

ESITYKSET:

Tervetuloa  

viih
tymään!www.maaseuduntaiteellinenteatteri.fi

Heiskan kesäteatteri.  
Heiskankuja 1, 39100 HÄMEENKYRÖ

M
aa

se
ud

un
 Ta

ite
el

lin
en

 Te
at

te
ri

Musiikkinäytelmä
PELIMANNI,  
Huugo Värälä
käsikirjoitus ja ohjaus: Johanna Reilin

Laulattaa ja viihdyttää  
Heiskan kesäteatterissa!
Mukana jälleen liveorkesteri  
ja loistavat laulajat.
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Ylöjärvi-Seura on tiiviisti mukana Ylöjärven kaupungin 
150-juhlavuodessa
Ylöjärvi-Seura tekee työtä paik-
kakuntamme eteen ja oli aika-
naan perustamassa paikallisleh-
teä. Nyt Ylöjärven 150 juhla-
vuonna Ylöjärvi-Seura on ollut 
mukana perustamassa Kulttuuri-
osuuskunta Sauriota. Tänä vuon-
na Ylöjärven Muisti-hanke koko-
aa alueen menneisyydestä valo-
kuvia, tarinoita ja muistoja tule-
ville sukupolville.

Yhdistystoiminnassa muka-
na olevat ihmiset tietävät, kuin-
ka tärkeitä säännöt ovat yhdis-
tysten toiminnassa. Hallituksen 
jäsenten tulisi tunnistaa, kuinka 
säännöt tehdään eläväksi ja mitä 
ne mahdollistavat. Meidän tar-
koituksenamme on ”kehittää ko-
tiseutua kaikin puolin paikallisten 
erityispiirteiden pohjalta, paran-
taa elinympäristön laatua ja lisätä 
ihmisten viihtyvyyttä, kotiseutu-
tietoutta, ylläpitää kotiseutuhen-
keä ja voimistaa omatoimisuutta 
sekä lisäksi vaalia ja edistää koti-
seudun kulttuuria”.

Vuosi 2019 toi mukanaan uu-
den Räikän Fröökynän, joka on 
ansioitunut kulttuurin saralla, 
runonlausujana ja vammaistyös-
sä. Sisko Siren sai tänä vuonna 
tunnustuksen Naistenpäivän tie-
tämillä. Yhteisömme koostuu ai-
kaansaavista yksilöistä, jotka voi-
vat antaa panostaan yhteiseksi 
hyväksi. Viime vuoden puolel-
la yhdistyksemme hallituksen jä-
sen Torbjörn Nikus sai Ylöjär-
ven Uutisten Antti-patsaan an-
sioistaan paikkakunnan tunnet-
tuuden lisäämiseksi. Torbjörn 
Nikus on kirjoittanut kaupun-
gin historiakatsauksia paikallis-
lehteen.

Ylöjärven  
Muisti
Ylöjärven Muisti on digitaalinen 
kotiseutuarkisto, joka sisältää ja 
jonne tallennetaan Ylöjärven his-
toriaa ja kulttuuria kuvaavaa ai-
neistoa kuten valokuvia, ääni- ja 
videotallenteita ja niihin liittyviä 
tarinoita. Hankkeen tavoitteena 
on paikallistuntemuksen lisäämi-
nen ja historiatiedon saavutetta-
vuuden parantaminen.

Kotiseutuarkisto avataan vi-
rallisesti 2019 joulukuussa. Sen 
on laittanut alulle Ylöjärvi-Seu-
ra, joka vastaa myös projektin 
toteutuksesta ja jonka toimin-
taan se muutenkin luontevas-
ti kuuluu. Kyse on monivuo-

tisesta hankkeesta, jonka sisäl-
töön kuka tahansa kuntalainen 
voi vapaasti vaikuttaa. Hanket-
ta rahoittaa Ylöjärven kaupunki.

Ylöjärven Muistin perustana 
toimii Ylöjärvi-Seuran valokuva-
toimikunnan 1990-luvulla aloit-
tama valokuvien tallennustyö. 
‘Joukkoistaminen’ on yksi ajan 
ilmiöitä ja kaupunkilaisten toi-
votaan ottavan osaa projektin to-
teutukseen, aineiston keruuseen 
ja taustoitukseen historiatarinoi-
den muodossa. Yksi muistaa eh-
kä paikan, toinen nimet ja joku 
tarkan vuosiluvun… Hanke ar-
kistoi sen, miten kuntalaiset ovat 
kokeneet elämää.

150 v. juhla- 
siivous 14.5.
Ylöjärvi-Seurassa käynnistimme 
vuosittaisen siivoustalkootapah-
tuman vuonna 2015. Tavoittee-
na oli luoda kaupunkiin säännöl-
linen virkistysalueiden siivouspe-
rinne. Uutta toimintatapaa on 
rakennettu yhteistyössä Ylöjär-
ven kaupungin, koulujen ja yh-
distysten kanssa. Alueen maan-
omistajat ovat antaneet tapahtu-
malle tukensa. Valitsimme keski-
öön harjujakson, mikä palvelee 
usean kunnan asukkaiden virkis-
tyskäytössä. Tarvetta vuotuisel-
le siivoukselle on koko alueella 
Lamminpäästä, Teivon raviradan 
takaa, aina Pinsiön Puuvuorel-
le saakka.

Eri vuosina olemme lisäksi 
liikkuneet eri puolilla kaupun-
kia, kun koululaiset ovat osallis-
tuneet aamupäivisin ja muu tal-

kooväki ilta-aikaan. Ensimmäise-
nä vuonna Yhtenäiskoulun, Vuo-
rentaustan ja Metsäkylän koulu-
jen oppilaat kokosivat harjujak-
solta roskia mukaan lukien soh-
via. Roskaa vietiin metsästä pois 
kaksi pakettiautollista, kaksi pe-
räkärryllistä ja lähes täysi trak-
torin lavallinen. Ensimmäiseltä 
vuodelta itselleni suurin yllätys 
oli jo sammaleen peittämä aa-
mutossu, ja mielessäni pohdin, 
kuinka tossu oli mahtanut met-
sään kulkeutua. 

Yhtenäiskoulua työllisti erityi-

sesti vesitornin tienoo, joka on 
suosittu nuorison ajanviettopaik-
ka. Vielä ilta-aikaankin lasinsiru-
ja saatiin kerättyä parisen kiloa.

Tapahtumaa on ollut muka-
na järjestämässä nuorisovastaa-
va Hannu Kujanpää Ylöjärvi-
Seurasta. Eri vuosina tapahtu-
man yritysyhteistyökumppanit 
ovat vaihtuneet. Tänä vuonna 
tiistaina 14. toukokuuta kiitäm-
me erityisesti Aallon leipomoa. 

Tervetuloa mukaan siivous-
talkoisiin! Takamaan, Mutalan 
ja Vahannan alueilla koululai-

set osallistuvat päivä-aikaan sii-
voustalkoisiin ja aikuisväestö ja 
yhdistykset ilta-aikaan kello 17-
20. Teemme siivousalueista kart-
taa. Muiden kaupunginosien ja 
kylien osalta otamme ilomielin 
vastaan ilmoituksia eri alueiden 
talkoista ja yhteyshenkilöistä. 
Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
ylojarviseura@gmail.com.

Myynti Ylöjärven 
markkinoilla -50%
Meillä on nettisivullamme tuo-
temyyntiä. Olemme päättäneet 
juhlistaa Ylöjärvi-Seuran ja kau-
punkimme historiaa asettamalla 
kotiseututuotteet myyntiin 25.5. 
markkinoilla puoleen hintaan. 
Poikkeuksena on Ylöjärvi-viiri, 
joka pysyy normaalihintaisena, 
eli 95€. Markkinoilla myymme 
perinteisesti Ailin limppua.

Fröökynän  
ruusu
Yhdistyksemme hallituksen pit-
käaikainen jäsen Pentti Säynä-
väjärvi on ideoinut kauniin ti-
laisuuden Ylöjärven 150 vuo-
den kunniaksi. Olemme kesäs-
tä 2016 kasvattaneet 150 ruu-
sun tainta, ja ne ovat alkusyk-
systä 2019 luovutusiässä. Alku-
syksystä Ylöjärvelle päästään is-
tuttamaan paikkakunnan nimik-
koruusun taimia.

Räikän tulet  
14.9.
Juhlavuoden 150 kunniaksi Räi-

kän tulien ohjelma on perintei-
sessä leikkitapahtumassa tänä 
vuonna monipuolisempi ja va-
loisampi. Tähän koko perheen 
maksuttomaan tapahtumaan 
tullaan saamaan Perinneleikit ry 
Leikki-Innovaattori ja leikkiauto 
Martti, johon tapahtumavieraat 
saavat maksutta tutustua. Räikän 
tulet sytytetään illan tummues-
sa ja ilta-ohjelman päättää Fire 
Ladyn ryhmän vetämä tuliesitys.

Järjestäjinä kanssamme on 
vuosikausia toiminut Ylöjär-
ven kulttuuripalvelut, Ylöjär-
ven Ryhdin voimanostojaosto 
ja MLL Ylöjärven osasto. En-
si kertaa tapahtumassa on Räi-
kän talo kunnostettu. Ohjelmas-
sa on viime vuotisen tauon jäl-
keen Aarre Lehtimäen valmis-
tamien puulelujen esittely, arpa-
jaiset ja myytävänä lettuja, kah-
via, mehua ja pullaa.

Kulttuuriosuuskunta 
Saurio
Perustimme uuden osuuskun-
nan yhdessä Rantajätkien, Ylö-
järven taideyhdistyksen ja Ta-
kamaan Poplaivueen kanssa. 
Tavoitteenamme on kunnostaa 
Saurio ja saada se kulttuurijär-
jestöjen käyttöön ja tapahtumi-
en pitopaikaksi. 

Rakennus on Ylöjärvellä kult-
tuurihistoriallisesti merkittävä ja 
sen peruskivi valettiin 1902. Se 
valmistui yhteisenä voimanpon-
nistuksena ja siellä toimi alkuai-
koina raittiusyhdistys. Siellä on 
järjestetty myös tansseja.

Mikäli hanke toteutuu, tu-
lemme ostamaan kiinteistön ja 
vuokraamaan tontin. Ylöjärvel-
le syntyy toivottavasti uudenlais-
ta toimintaa ja tunnusomainen 
paikka tapahtumille.

Kunnostuksen ja korjauksen 
aikana otamme vastaan lahjoi-
tuksia ja arvostamme jokaista 
talkootyöläistä. Siis tervetuloa 
mukaan toimintaan paikkakun-
tamme hyväksi!

Ystävällisin terveisin

Minna Sorsa
puheenjohtaja  

Ylöjärvi-Seura ry

Valokuva vuoden 2016 Räikän tulilta. Kuva: Jari Läylönen.

Tapahtumajärjestäjät Minna Sorsa ja Pentti Säynäväjärvi 
Räikän tulilla 2018. Valokuvaaja: Mari Riihikoski.

Siivoustalkoissa vuonna 2015 Yhtenäiskoulun oppilaat vesitornin juurella. Valokuvaa-
ja: Pentti Säynäväjärvi.

Räikän Fröökynä Sisko Sirenin julkistus vuonna 2019 Pappilan perhetalossa. Kuva: Antero Mäkkylä.
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AUTOTARVIKKEET
JA VARAOSAT

Elotie 2, Ylöjärvi
Puh. 03 348 2950

Avoinna  
ark. 8.30–18, la 9–14

www.ylojarvenautovaraosa.fi Löydät meidät myös

MEILTÄ ALUEEN KATTAVIN VALIKOIMA 
TYÖKALUJA JA VARAOSIA

19,90

Fixus 5W40
täyssynteettinen

MOOTTORIÖLJY 5 l 10,00

Fixus
LASIN-
PESU-
NESTE 
-20°C

3 PUSSIA

6,90
9,90

Adblue  
POLTTOAINEEN  
LISÄAINE

5 l

10 l

Laajasta Autoglym-valikoimastamme löydät
sopivat tuotteet auton korin, renkaiden ja

sisätilojen puhdistamiseen ja viimeistelyyn.

UM-PYÖRÄ
Meiltä saat asiantuntevaa sekä 

asiakaslähtöistä palvelua kaikissa 
pyörään liittyvissä asioissa.
Samanaikaisesti!

www.umpyora.fi | Soppeentie 20  | (03) 3486992

Polkupyörien huollotkorjauksettarvikkeet sekä varaosat
Jo vuodesta 1983 !!!

Avoinna:
Ma: 1118

TiPe: 1017
La: 1014

www.aallonleipomo.com

Hurmaavat alusasut juhlaan ja arkeen

PERINTEINEN PALVELEVA

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

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

Kotisiivousta
Suoritamme kotisiivouksia, toimisto-
siivouksia, muuttosiivouksia, ikkunan-
pesuja ja asiointipalveluja.
Toimimme arkisin ja viikonloppuisin
(sopimuksen mukaan).
Yli 75 vuotta täyttäneet alvittomana!

Omavastuu 
kotitalous-
vähennyksessä 
on 100 e.
Meillä käy myös 
palvelusetelit.

Lahjakortteja!

Sari Jakobsson
Puh. 040 745 8675

salaojakeskus.com      010 4114 900

Nyt on sopiva hetki
tarkastaa 

salaojien kunto.

Ota yhteyttä
luotettavaan ammattilaiseen ja

varaa maksuton tarkastus!

Jo 28 vuotta puhdasta osaamista!

Sileesuonkatu 21 G-H,
Kolmenkulma

p. (03) 343 4734, 
www.pesulatampere.fi

Ark. 9–18, la 9–14

Metallityöliike

Juholat Oy

Jarno Mäkelä p. 040 530 9826   jarno.makela@lvi-jarno.fi    www.lvi-jarno.fi 

Ammatti  taidolla ja pitkällä työkokemuksella

LVI-ALAN PALVELUT 
JA 

ERIKOISOSAAMISET
✓ m aalämmöt

✓ katti  lanvaihdot
✓ käytt övesiremonti t

✓ saneeraukset
✓ uudisrakentaminen 
✓ kylpyhuoneremonti t

✓ viemärikuvaukset ym.
Maksa hankintasi joustavasti  OP-rahoituksella,

lisää ti etoa netti  sivuillamme!

Soita
03 3390 0401

vesivek.fi

Me olemme tehneet 
niitä jo yli 25 vuotta.

• Uusi katto säältä         
suojaan päivässä.

• 100% kotimainen 
toimitusketju, asennus 
paikallisella murteella.

Miettinyt kattoa 
monta 
vuotta?
Älä suotta!

Lukija, käytä hyväksesi 
ilmoittajiemme palveluja.
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Pihatöihin laadukkaat 
työvälineet Toikkoselta

Vaihtotie 6-8, 33470 Ylöjärvi
Puh. 03 345 8900

Avoinna ma-pe 7.00-18.00
                   la 9.00-15.00

Ylöjärven Lions-klubien Keijärvi ja Teivo riippumaton markkinajulkaisu 2019
• Vastaava päätoimittaja: Petri Mäki  • www.ylojarvenmarkkinat.fi  • markkinatelossa@gmail.com • ilmoitukset.ylojarvenmarkkinat@gmail.com

• Sivunvalmistus: Taittoteam Oy, Pirkkala  • Paino ja jakelu: Alma Manu Oy, Tampere, 2019. Jakelumäärä 29.000 kpl.

Parempia koteja

Keijärventie 396
33470 Ylöjärvi

Tervetuloa!

Tilaukset:
Heikki Mäkkylä
0400 638 206

Mäkkylän Perunatilalta saa nyt myös

KOIVUKLAPIA

55 €/ltk
(0,9 irto m3, sis. alv. 24 %)

   1900-luvun alusta lähtie
n

www.makkylanperunatila.fi

• Sisältää
toimituksen
lähialueille
• Itsepalveluhinta
50 € /ltk Tampere: Ahlmanintie 61, P. (03) 233 3100

Nokia: Yrittäjäkatu 18, P. (03) 233 3180

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

www.rtv.fi

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

www.elovainionleipomo.fi

• Perinteiset joustinkalusteet
• Nykyaikaiset vaahtomuovikalusteet
• Kangas- ja tarvikemyynti
• Irtopäälliset

P. 050 3309 113, Kuusistontie 6, 33480 Ylöjärvi
www.verhoilijamestari.net
katja@verhoilijamestari.net

Laurilan Betoni
39200 KYRÖSKOSKI

P. (03) 371 6106, 371 6536, fax 371 6475
laurilanbetoni@laurilanbetoni.fi

PARHAAT
BETONIT

Sähköasennukset | Sähkösuunnittelu

www.vahantasahko.fi

 UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISTA
YLI 20 VUODEN
KOKEMUKSELLA
 

 
P. 0400 582 653, Heikki Männistö
www.rakennusmannisto.fi
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SUOMEN PARAS KATTOREMONTTI

Koivistontie 1, Pirkkala
kattokeskus.fi | 010 2290 190

Arvo 1799€

Pyydä tarjous 
ja voita grilli!

• Kevyestä ja kestävästä kennolevystä 
valokate terassille

• Tuulensuojalevyt kirkkaasta akryylistä

• Veneiden tuulilasit

• Metsäkoneiden ja traktoreiden lasit mallin tai 
mittojen mukaan iskunkestävästä polykarbonaatista

• Muovisten säiliöiden, esim. bensatankkien 
korjaushitsaukset.

Kuukuja 8 A, 33420 Tampere, (Teivon Yrityspuisto)
Puh. 044 744 5577, myynti@muovityosto.fi

MEILLÄ RAKENNETAAN MAATA

www.kaivupalvelu.fi

Metsä rikastuttaa elämääsi
www.upmmetsä.fi 

Nyt kannattaa liittyä UPM Kumppaniksi! Korotimme puukaupoista kertyvän 
palvelubonuksen jopa kolminkertaiseksi. Esimerkiksi 500 m³  
puukaupasta bonuksesi on 0,7 €/m³ eli 350 €.

Voit käyttää palvelubonuksen metsänhoitotöihin – vaikkapa  
maanmuokkaukseen, taimien istutukseen tai lannoitukseen.

Timo Laurikka, p. 0400 869 455, Ikaalinen, Ylöjärvi
Petri Ryöti, p. 040 678 7202, Hämeenkyrö

puukauppabonuksen
TRIPLASIMME

Autolasien ykkönen

Meiltä saat tuulilasit 
kaikkiin automerkkeihin 

ja kaikkiin malleihin.

AUTOLASIEN AMMATTIASENTAMO

TAMPEREEN TUULILASIMYYNTI
Lokomonkatu 25 D,
Lokomonkulma
33900 Tampere
03 2610920, 0400 166600

Possijärvenkatu 2,
Lielahti
33400 Tampere 
0400 623 533

www.tuulilasimyynti.fi

Porakaivot vesitakuulla
Maalämpökaivot

Soita ja kysy lisää!

Karhentie 525, Karhe 39340  •  Puh. 0400 237 051
info@kyronlahdenporakaivo.fi  •  www.kyronlahdenporakaivo.fi
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0400 639 189
JARI SARKOLA

• RAKENTAMINEN
• SANEERAUS
• RAKENTAMINEN
• SANEERAUS

• URAKOINTI
• VALVONTA
• URAKOINTI
• VALVONTA

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

0400 632 227
KARI SARKOLA, RKM

SS
VESIJOHTOLIIKE

Ylö-
Putki Oy
Tapio Rask 0400 630 426

Jaakko Rask 0400 582 210

PIENKONE- JA VENELIIKE
LÄHELLÄ SINUA!

PIENKONE- JA VENELIIKE
LÄHELLÄ SINUA!

 

-tuotteet: 
Moottorisahat, raivaussahat 
puutarhakoneet jne.  

• Perämoottorit

 

Tohatsu ja Suzuki

Rounionkatu 95, 37150 Nokia 
• p. 040 500 1209, 050 434 2282
• www.motorshopnokia.com

Myynti • Huolto • Varaosat

Löydät meidät myös facebookista

Lionsclub-jäsen

Huollamme: • Perämoottorit • Moottori- ja raivaus-
sahat • Ruohonleikkurit • Mönkijät

Sadevesijärjestelmät,
kattoturvatuotteet,

piipunhatut,
lumiesteet ym. 

rakennuspeltityöt.
Asennukset työtakuulla.

Järkipelti Oy
0400 806 275
Mika Kivelä, Pirkkala

PISPALASI OY
Päivystys 24h
Puh. 03 213 3303

Käyräkuja 30,
Vuorentausta

(Ylöjärvi)

Kuljetus- ja
maanrakennustyöt

Yhtymä-Tahlo Oy
Rantaniementie 2, 34140 Mutala

p. Jarmo 0400 233 998,
Harri 0400 239 543

toimisto@yhtymatahlo.fi
www.yhtymatahlo.fi

Osaamista
jo vuodesta 1968.

YLÖJÄRVI
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Vaihtotie 1, 33470 Ylöjärvi
www.ylojarvenautomaalaamo.fi 

Henkilö- ja
pakettiautojen:
• Kolarikorjaukset
   ja maalaukset
• Tuulilasin vaihdot
• Vakuutusyhtiötyöt

050 514 7771

www.kymppikatsastus.fi

Soita p. 010 322 2710
(Puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + pvm/mpm)

Sellukatu 28 
(Lielahden Gigantin vieressä)

Tamperelainen perheyritys

Avoinna:

syys-toukokuussa ma-to 8–17, pe 8–16, la 9–14
kesä-elokuussa ma-to 9–17, pe 8–16, la suljettu

Katsastukset myös ilman ajanvarausta.

Tervetuloa!

Ei kaivutöitä, sähköt pistokeliitännällä, jäätymätön, 
sisältää Grundfos porakaivopumpun ja vesipostin.  

Meiltä myös vaihtolavat, keräysastiat ja noutopalvelu.

Hirvenpolku 3, Nokia • 010 666 9620
myynti@purkamolahtinen.fi • www.purkamolahtinen.fi

OSTAMME JA 
KIERRÄTÄMME 

romumetallit ja 
metallipakkaukset!

Lukija, käytä hyväksesi  
ilmoittajiemme palveluja.
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GRAAFISET PALVELUT 040 716 0560, 040 716 0565
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Vahva vuodesta 1868

Sähkö-Gren Oy
SÄHKÖASENNUKSET

Rinnekalliontie 3, 33480 Ylöjärvi
• 040 722 5007 Esa Gren

• 045 632 0853 Jukka Gren
info@sahko-gren.fi

LC Yöjärvi Teivo täyttää 30 vuotta vuonna 2020.  
Juhlavuotemme kunniaksi järjestetään valokuvakilpailu.
Aihe: Juhlavuoden Ylöjärvi. Ylöjärveläisten ottamia kuvia Ylöjärveltä.  
Kuvat voivat olla maisemia, rakennuksia, tapahtumia, luontoa jne.  
Kuvissa pitää olla tunnistettavissa Ylöjärvi tai ylöjärveläisyys.
Kilpailuun voi osallistua kolmella digikuvalla. Kuvien tulee olla  
kuvaajan itsensä ottamia. Suosimme kilpailukuvissa vaakakuvia. 
Palkitut kuvat julkaistaan ensi vuoden Ylöjärvi-kalenterin kuukausikuvina.  
Palkitut kuvat julkaistaan myös Ylöjärven Uutisissa syyskuussa.

Kilpailuaika on 28.3.–9.6.2019
Palkinnot: 
1. palkinto 300€ S-marketin lahjakortti 
2. palkinto 200€ K-supermarket Linkin lahjakortti 
3. palkinto 100€ Ruokakeitaan lahjakortti
Sijat 4–12 palkitaan 50 € lahjakorteillta ylöjärveläisiin yrityksiin.
Kuvat lähetetään sähköpostilla osoitteeseen lcylojarviteivo@gmail.com. 
Viestiin otsikoksi Ylöjärvi 150 vuotta -valokuvakilpailu. Viestiin sisällöksi 
kuvan tai kuvien nimet, kuvaajan nimi, osoite ja puhlinnumero.
Kilpailun palkintoraadin muodostavat LC Ylöjärvi Teivon ry:n  
vuoden 2019 presidentti Petri Mäki, Kameraseura Mielikuva ry:n  
puheenjohtaja Ilkka Valkila, Ylöjärven Uutisten päätoimittaja  
Ville Mäkinen ja Ylöjärven kaupungin tiedottaja Tiina Helminen.

Ylöjärvi 150 vuotta -juhlavuoden 

Tervetuloa Ylöjärvelle! Täällä Sinua palvellaan!

Koulutuskalenteri:   www.pasisaine.fi   0400 732 916

Kortti-
koulutukset
Ylöjärvellä

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

Pasi Saine Oy
Ota yhteyttä alan ammattilaiseen koulutustarpeissasi.

• Kiviaines- ja lavettikuljetukset •
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Lukiolaisten kirjoituskilpailun aiheena 150-vuotias Ylöjärvi
Ylöjärven Markkinoiden teeman “Ylöjärvi 150 v.” merkeissä pidettiin halukkaille Ylöjärven lukiolaisille kirjoituskilpailu. Kilpailukirjoituksista on edellisvuosien tapaan  

äidinkielen lehtori Taru Kumura-Moisio valinnut neljä finalistia, joista voittajan 100 € palkinnolle valitsee Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen.  
Palkinto luovutetaan Ylöjärven Markkinoilla 25.5. klo 11.30.

Tässä esillä ovat neljä finalistikirjoitusta ilman tekijöiden tietoja, jotka kerrotaan palkinnon julkistuksen yhteydessä.

Minä ja Ylöjärvi

Ylöjärvi kurulaisnuoren 
perspektiivistä
Millainen Ylöjärvi mielestäni on? 
Tätä ajatusta pyörittelin päässäni 
pitkään ja hartaasti tätä tekstiä kir-
joittaessani. Itse asun Ylöjärven kes-
kustasta noin 40 kilometrin pääs-
sä pohjoisessa sijaitsevassa luonnos-
taan kauniiksi luonnehditussa Ku-
russa. Aloin kulkea Ylöjärven kes-
kustan liepeillä vasta viime syksy-
nä, sillä aloitin opintoni Ylöjärven 
lukiossa, joten minulla ei ole kau-
heasti vielä karttunut Ylöjärvi-tie-
tämystä. Haluankin siis suoda teil-
le mahdollisuuden hypätä saappai-
siini ja tarkastella Ylöjärveä kurulai-
sen nuoren silmin vertailemalla ylö-
järveläisiä ja kurulaisia palveluita.

Ensin haluan kuitenkin mennä 
ajassa jokusen vuotta taaksepäin. 
Kuruhan liitettiin Ylöjärveen vuo-
den 2009 alussa. Ilmoitus päätök-
sestä liittyä Ylöjärveen oli joille-
kin kurulaisille tervetullut muutos 
ja kenties alettiin toivoa väläyksiä 
jostain paremmasta. Tässä pitäjäs-
sä oli, kuten aina mielipideasiois-
sa, toistakin mieltä olevia kansa-
laisia. Heidän oli vaikeaa tunnus-
taa karvas tappio, jonka seurauk-
sena Kurun kunnan aika oli tullut 
tiensä päätökseen. Kurun muistok-
si pystytettiin Poikeluksentien var-
teen jopa hautakivi, jossa kerrotaan 
Kurun kunnan elinaika 1.1.1867 - 
31.12.2008. 

Ylöjärvellä on upeat puitteet har-
rastella erilaisia liikuntalajeja, yksin 
ja yhdessä, esimerkiksi Räikän ken-
tällä ja Liikuntakeskuksella. Ylöjär-
ven alueella on myös paljon eri seu-
roja, joista vain pieni osa toimii Ku-
run alueella. Kurun liityttyä Ylö-
järveen vuonna 2009 liikuntapal-
velut eivät ainakaan lisääntyneet 
Kurun alueella. Monesti täytim-
me yläasteella kyselyitä, missä ker-
roimme liikuntapalveluiden mää-
rästä ja käytöstä vapaa-ajalla se-
kä annoimme ehdotuksia niiden 
lisäämisestä. Saimme ala-asteella 
sentään mahdollisuuden vaikuttaa 
koulumme pihalle ostettavien eri-
laisten kiipeilytelineiden ja sen sel-
laisten valinnoissa. 

Julkinen liikenne sujuu jouhe-
vasti keskustan alueella, eikä bus-
seja tarvitse odottaa kauhean kauaa. 
Kuruunkin menee onneksi yksi lin-
ja, ja arkisin busseja menee ihan hy-
vin. Ainoa huono puoli on se, että 

jos missaat bussin, seuraava lähtee 
hyvässä lykyssä “jo” tunnin päästä. 
Viikonloppuisin bussi saisi mieles-
täni näyttäytyä Kurun puolella vä-
hän useammin kuin kaksi kertaa, 
koska jos lähdet vaikka asioille Ylö-
järvelle lauantaina, sinulla on ker-
ran aamulla ja illalla mahdollisuus 
lähteä sinne bussilla. Mutta toisaal-
ta ymmärrän, että julkista liiken-
nettä käyttää kuitenkin viikonlop-
puisin taskukokoinen osa kurulai-
sista. Matkustajia ei vain ole tar-
peeksi, jotta busseja kannattaisi ul-
koiluttaa täällä vähän useammin.

Terveydenhuolto vaikuttaa ole-
van jonottamisesta huolimatta jul-
kisella puolella kohtuullisen hyvää 
keskustan alueella. Yksityistäkin 
palvelua saa ihan mukavasti, kun 
kaivaa taskun pohjalta vähän ku-
vetta. Kurulaisilla on ollut kunta-
liitoksen alkamisesta lähtien pieni 
pelko terveysaseman säilymisestä ja 
hoidon saamisesta. Työntekijöiden 
määrää on lisätty muutamilla ihmi-
sillä, mikä ainakin vähän helpottaa 
huolia terveydenhuollon saannis-
ta. Mielestäni hammashoito aina-
kin on toiminut Kurussa ihan hy-
vin. Ajoittain Kurun toimipistees-
sä esiintyy parinkin kuukauden jo-
notusaikoja, mutta nekin helpotta-
vat ajan kanssa.

Havaitsin internetin syöverei-
tä tutkiessani pdf-tiedoston, mikä 
osoittautui vanhaksi Ylöjärven Uu-
tiset -lehden (julkaistiin 26.5.2010) 
“Ylöjärvi saa kylmää kyytiä kuru-
laisilta” -tekstiksi, jossa toimittaja 
Miika Nousiainen kertoi kurulais-
ten mielipiteistä suunnilleen vuo-
si Kurun liittämisestä Ylöjärveen. 
Tekstistä käy ilmi, että alun perin 
n. 60% kurulaisista asennoitui po-
sitiivisin mielin Kurun ja Ylöjär-
ven kuntaliitokseen. Puolitoista 
vuotta liitoksen jälkeen kannatta-
jien määrä suhteessa vastustajiin oli 
50%. Tuohon aikaan “epäonnistu-
nein palvelu” oli kurulaisten mieles-
tä terveyspalvelut. Kirjasto sai sen 
sijaan “parhaat arviot”. Nykypäi-
vänä olisin kyllä samaa mieltä sii-
tä, että Kurun kirjasto on kyllä yk-
si parhaimmista palveluista. Eihän 
se toki kooltaan vedä vertoja Ylö-
järven Leija-kirjastolle, mutta kyl-
lä sieltäkin kirjoja löytyy moneen 
kategoriaan.

Nyt saattaa vaikuttaa siltä, et-
tä Ylöjärveen liittymisestä on seu-
rannut pelkkää huonoa kurulaisil-
le. Asia ei ole ihan näin mustaval-
koinen. Liitos oli lähes pakollinen 
toimenpide, koska Kurulla ei ol-
lut suuria varoja ja huoli peruspal-
veluiden ylläpidosta kalvoi monien 
mieltä. Kurun kunnalla ei olisi ol-
lut luultavasti koskaan varaa esi-
merkiksi kunnostaa koulun yhtey-
dessä olevaa urheilutaloa tai teettää 
koululaisille välituntialueelle moni-
toimikenttää mm. jalkapallon, säh-
lyn ja koripallon pelaamiseen te-
konurmikentällä. Ylöjärveen liitty-
minen on osaltaan vahvistanut ja 
säilyttänyt kurulaisten välistä yh-
teishenkeä. Tämä näkyy edelleen 
esimerkiksi talkoissa. Yhdistykset 
voivat hakea Ylöjärven kaupungil-
ta toiminta-avustuksia, esimerkiksi 
juuri talkoisiin tai vaikka ympäris-
tön hoitoon. Talkoilla järjestettiin 
muun muassa vanhan vanhustenta-
lon, Hainarin, tyhjennys ja sen jäl-
keen pidettiin vielä kirpputori näis-
tä tyhjennyksessä pelastetuista esi-
neistä ja huonekaluista. Ylöjärven 
kaupunki satsasi myös varhaiskas-
vatukseen, sillä Kuruun tulee uusi 
siirtopäiväkoti, jossa on tilat kolme-
osaisen päiväkodin lisäksi eskareil-
le ja jakelukeittiölle. Tämäkin päi-
väkoti soveltuu vuorohoitoon. Ku-
russa säilyi myös oma lehti liittämi-
sestä huolimatta.

Kun ynnään nämä ylempänä 
mainitut esimerkkiseikat, voisin 
todeta, että Ylöjärvellä asuminen 
ei ole hullumpaa. Vaikka täällä si-
vummalla on koettu liittämisen jäl-
keen erinäisiä mielipiteitä kuultua-
ni jonkin verran risuja, aina löytyy 
ruusujakin. Huolimatta peruspalve-
luissa huomattavissa olevista pienis-
tä puutteista, Ylöjärveen liittämisen 
ansiosta olemme saaneet peruskor-
jauksia ja niiden lisäksi ihan uu-
siakin rakennuksia. Minusta Ylö-
järven alue on kokonaisuudessaan 
turvallinen ja viihtyisä paikkakun-
ta asua. Toivon tulevaisuudessa, et-
tä ympäristöstä pidetään huolta yh-
tä hyvin kuin ennenkin ja ainahan 
löytyy parannettavan varaa. Kiitos 
siis 150-vuotiaalle Ylöjärvelle, joka 
muistaa meitä täällä maalla asuvia 
käyttämällä pääomaansa myös si-
vummallakin!

Rakkaan Ylöjärvemme historia al-
kaa vuonna 1954, kun Näsijärven 
läntinen osa jaettiin Ylöjärven ja 
Kurun kesken, joka nyt on liit-
tynyt kuntamme yhdeksi osaksi. 
Kaupungiksi Ylöjärvi muuttui 15 
vuotta sitten. Kaupunkimme his-
toria on lyhyt, mutta sitäkin rik-
kaampi. Ensimmäinen kansakou-
lu perustettiin, ja oma seurakunta-
kin saatiin erottautumalla Pirkka-
lasta. Kirkkomme on aina sijainnut 
samassa paikassa, mutta rakennet-
tu kerran uudestaan melkein 180 
vuotta sitten, sillä kirkko syttyi tu-
leen salamaniskun ansiosta. 

Kuusitoista vuotta kun on asu-
nut Ylöjärvellä, niin voi sanoa, et-
tä paljon on muuttunut ja paljon 
tulee vielä muuttumaan. Metsäkylä 
oli ennen pieni kylä, mutta nyt se 
on suuri osa Ylöjärven kaupunkia 
oman yhtenäiskoulunsa kanssa. It-

se asun Metsäkylän ‘’vanhalla’’ puo-
lella, sillä nykyään siellä on uusi-
kin puoli. Ennen oli metsää, peltoa 
ja mahtavia leikkihetkiä lammella. 
Nyt on paljon taloja ja uusia per-
heitä leikkimässä. Muistan aikoja, 
jolloin ei ollut kauppakeskuksia tai 
saleja, vaan vain peltoa ja pari Si-
waa siellä täällä. Pieni paikkakun-
ta on muuttunut huimaa tahtia ne-
näni edessä aika suureksi kaupun-
giksi, mutta nyt, kun mietin asiaa, 
niin kyllä tämä kaupunki on yksi 
parhaista perustaa perhe ja vanhe-
ta yhdessä mahtavien naapurien ja 
kaupunkilaisten kanssa. Jotkut asi-
at eivät muutu paljoa: Muistan kun 
pienenä kävin ostamassa Muumi-
keksejä ja pillimehua Kauraslam-
men Siwasta, joka on nyt kylläkin 
Sale. Joka kesä pyöräiltiin Räikälle 
kaveriporukalla ja haettiin kaupasta 
mehua ja namia ja vietettiin koko 

pitkä kesäpäivä uiden ja nauraen.
Omalle kaupungille on monta 

nimeä kansan keskuudessa. ‘’Ylö, 
Yolojärvi, Y-järvi’’ ja monta muu-
ta kaupan päälle. Tämän kaupun-
gin kansa on mukavaa, yleensä. 
Facebookissa on Ylöpölinä, jonka 
varmasti kaikki ylöjärveläiset tie-
tävät vauvasta vaariin. Paikka, jo-
hon asukkaat vuodattavat oikeasti 
tärkeitä ongelmia ja asioita, mutta 
myös paikka, johon kukkahattutä-
dit ja -sedät jakavat nuorison kas-
vatusvinkkejä, koska kukaan nuori 
ei tietenkään osaa käyttäytyä. No, 
mutta se on kaupungin omaa huu-
moria koko sivusto. Vaikka tämä 
alue on pinta-alaltaan suuri, tä-
mä paikka on kuitenkin aika pie-
ni, sillä kaikki tuntevat ja tietävät 
toisensa. Kaikkia moikataan bus-
sikuskista kirjastontätiin ja kiite-
tään sitä, joka päästää kulkemaan 

tien yli. Parhaita hetkiä ovat ne, 
kun bussikortti onkin unohtunut 
eikä ole käteistä ja pääset silti bus-
siin tai kun ostoksesta puuttuukin 
kymmenen senttiä ja takana jonos-
sa oleva antaakin sen.

Koulutus Ylöjärvellä on ollut 
mahtavaa. Välitunnit olivat par-
haita Metsäkylän alakoulussa. Ne 
olivat pitkiä ja aina riitti tekemistä. 
On mukava muistella niitä välitun-
teja, kun leikittiin pistettä ja riidel-
tiin parhaista piilopaikoista ja yri-
tettiin löytää uusia piiloja. Kesäpäi-
vinä hypittiin hyppynarua tai pom-
pittiin pomppukepillä, sillä meidän 
koulussa oli mahtava välkkäväline- 
varasto. Yläaste olikin sitten hie-
man erilaista aikaa. Silloin ei vä-
litunnit kiinnostanut ja pakollisil-
la sellaisilla vain seisoskeltiin. Aina 
hoettiin, että pakolliset välitunnit 
pois, mikä oli hassua, sillä ala-as-

teella niitä rakasti.  Muuten yläas-
teaika Vuorentaustassa oli muka-
vaa. Opettajat olivat ymmärtäväi-
siä ja joustavia. Sitten kukin läh-
ti eri suuntaan. Jotkut kauemmas, 
mutta myös osa jäi Ylöjärvelle niin 
kuin minä. Juuri uudistetulla Ylö-
järven lukion yrittäjyyslinjalla olen 
viettänyt parhainta kouluvuottani 
sitten ala-asteen. Taas ei voi muuta 
tehdä kuin kehua Ylöjärveä ja sitä, 
mitä se tarjoaa meille oppilaillekin.

Ikinä ei tässä kaupungissa ole 
tullut tylsää. Vapaa-ajalla on pal-
jon järjestettyä ja ei-järjestettyä toi-
mintaa. Parasta pienenä oli hippo-
hiihdot ja nyt vanhempana nuori-
sotilat. Suurimman osan mahdol-
listaa seurakunta ja hassuinta on, 
että pienenä osallistuin sen tapah-
tumiin ja nyt pidän itse sen jär-
jestämiä kerhoja lapsille. Hauskaa 
oli myös, kun harrastin Ylöjärven 

eri seuroissa liikuntaa. Tuntui aina, 
että ei kerinyt tulla tylsää tai ikinä 
ei ollut yksinäistä. On erinomais-
ta, että kunta pitää hyvää huolta 
asukkaista ja tarjoaa paljon toimin-
taa jopa vapaa-ajalla.

Ylöjärven tulevaisuus vaikuttaa 
kiinnostavalta. Mitä voi vielä ta-
pahtua? Tuleva raitiovaunu, lisää 
taloja ja uusia asukkaita. Ylöjärvi 
kasvaa koko ajan, mutta mitä uut-
ta se voi tuodakaan! Uusia kouluja, 
työpaikkoja ja jopa kerrostaloja on 
jo tullut. Kaikki muutos jännittää 
meitä asukkaita, jotka ovat asuneet 
täällä pitkään. Mutta tietysti olem-
me vastaanottavia muutoksia koh-
taan. Kaupungistuminen on hyvä 
juttu kuitenkin. Pienestä paikka-
kunnasta kohti kasvavaa kaupun-
kia. Toivotan 150-vuotiaalle Ylö-
järvelle onnea, menestystä ja jat-
kuvaa kasvua!

Oma Ylöjärvi kullan kallis
150-vuotias Ylöjärvi, 101-vuoti-
as Suomi ja 17-vuotias ylöjärve-
läisnuori. Perinteisen suomalaisen 
ajattelumallin mukaan nuorella ei 
olisi oikeutta arvostella vanhem-
paansa, mutta minäpä olenkin ylö-
järveläinen rohkea edelläkävijä, jo-
ten hyvinvointivaltion oikeuksiini 
vedoten minä nuori sielunvoimi-
ssani annan ruusut ja risut itseäni 
yli kahdeksan kertaa vanhemmal-
le kotikaupungilleni Ylöjärvelle.

Aina silloin tällöin, kun elä-
män hektisyys antaa periksi, he-
rään pohtimaan, miten ihanteelli-
nen paikka Ylöjärvi onkaan asua. 
150 vuoden aikana tänne on syn-
tynyt kaikki elämiseen tarvittava: 
kaupat, terveyskeskus, koulut se-
kä hyvät vapaa-ajanviettomahdolli-
suudet. Niiden olemassaoloa ei ai-
na edes tiedosta, mutta sujuva arki 
kertoo paljon. Ja se, mitä ei pinta-
alaltaan suuresta kaupungistamme 
löydä, sijaitsee 20 kilometrin pääs-
sä Mansessa. Peltoa ja metsää riit-
tää, mutta tarvittaessa olet hujauk-
sessa Tampereen rautatieasemalla, 
josta pääset Pendolinolla Manner-
heimintien kylkeen. Ylöjärveläinen 
ei painiskelisi Stadi vs Lande - oh-
jelman kysymysten kanssa. 

Luontoihmisenä elän lähes-
tulkoon symbioosissa luonnon 
kanssa. Ylöjärvellä se on helppoa. 
Meillä on biodiversiteetiltään hy-
vää metsää ja runsaasti virkistys-
käyttöön sopivia vesistöjä. Etenkin 
kaupunkimme laitamilta - Kurus-
ta ja Viljakkalasta - löytyy metsää 
ja peltoa runsain mitoin. Ja sijait-
seehan pohjoisessa, kaupunkimme 
reuna-alueilla, juuri uuden omis-
tajan saanut Seitsemisen kansal-
lispuistokin. Kuitenkin myös kes-
kustan tuntumasta harjulta löyty-
vät hiihtomaastot ja kesäisin mai-
niot maastopyöräilypolut. Toivot-
tavasti kaupungin päättäjät ym-
märtävät säilyttää stressiä lieven-
tävät ulkoilumaastot eikä enää ta-
pahdu Haaviston kaltaisia metsä-
matalaksi-hakkuita. 

Ylöjärvi on turvallinen paikka 
asua. Ei siis ihme, että täällä viihty-
vät lapsiperheet ja eläkeläiset. Yk-
si meidän jokaisen tulevaisuuden-
haasteista onkin turvallisen ympä-
ristön ylläpitäminen. Turvallisuu-
den menettämisestä on saatu vii-
me vuosina jo tarpeeksi esimerkke-
jä ympäri Eurooppaa, mutta myös 
Suomessa.  

Kaupungissamme toimii erilai-
sia yhteisöjä urheiluseuroista ker-
hoihin ja liittoihin, kuten Ylöjär-
ven Ryhti ja Ylöjärven Eläkeläiset 
ry. Vaikka Ylöjärvi kehittyy, on tär-
keää pitää kylämäisyyttä ja yhtei-
söllisyyttä luovat ryhmät vireinä, 
sillä ne ovat iso osa useiden syr-
jäytymisherkkien ihmisten elämää. 
Pienet yhteisöt tuovat merkityk-
sellisyyttä monen elämään, ja on 
sympaattista, etteivät suuret toimi-
jat ole vielä nitistäneet pieniä yh-
distyksiä alleen.

Ylöjärvi on yrittäjien näkökul-
masta vetovoimainen paikka muun 
muassa sijaintinsa vuoksi. Elovai-
nion alueella on pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä, kuten viime aikoina 
laajennushankkeensa vuoksi esil-
lä ollut Avant Tecno Oy. Yrityk-
set ovat tärkeä verolähde kaupun-
gillemme. Ja onhan meillä Suomen 
toinen yrittäjyyslukiokin, joka toi-
mii yhteistyössä alueen yrittäjien 
kanssa. 

Emme me kuitenkaan mil-
lään pinkillä hattarapilvellä tääl-
lä Ylöjärvellä elele. Risujakin on. 
Vaikka olemmekin jo yli 30 000 
asukkaan kaupunki, pyörivät tääl-
lä melko samat vaaleaihoiset kas-
vot. Yleinen syy muuttaa tai läh-
teä muualle opiskelemaan, eten-
kin nuorten keskuudessa, tuntuu 
olevan kaipuu nähdä uusia kas-
voja ja päästä isompaan kaupun-
kiin. Enkä ihmettele. Ennakkoluu-
lot elävät kantasuomalaisvoittoises-
sa kaupungissamme, jossa ei liiak-
si pääse tekemisiin muualta tullei-
den ihmisten kanssa. Olisi hienoa 
saada rosoisuutta massaamme, jot-
ta jokainen poikkeus ei olisi päi-
vän kohokohta. Erilaisuuden hy-
väksymisen olisi täten helpompaa.

Risuja saa kuitenkin keräämällä 
kerätä, jos niitä aikoo saada Ylö-
järveltä kasaksi asti. Mutta voiko 
risujen vähyys olla jopa yksi ka-
rahka? Kuruntien varressa ei kerjä-
tä eivätkä suuret katastrofit uhkaa 
meitä. Siksi meidän voi olla vaikea 
ymmärtää muiden ahdinkoa em-
mekä saa aikaiseksi auttaa, koska 
koemme omassa kuplassamme asi-
oiden olevan kohtuullisen hyvin. 
Onneksi nykypäivänä maailmalta 
saa tietoa mediasta sekä paikallisis-
ta tapahtumista Ylöjärven Uutisis-
ta, joten tietoa on saatavilla vaikkei 
tapahtumien keskellä asuisikaan.

Tulevaisuus. Sinne meidän on 

toden teolla siirrettävä katseem-
me, vaikka takana onkin jo komeat 
150 vuotta. Valitettavasti tuttuun 
ja turvalliseen tukeutuminen ei au-
ta, vaan meidän on mentävä eteen-
päin. Ylöjärvellä on jo paljon hie-
noja asioita, kuten edellä olen mai-
ninnut. Toivottavasti kehitämme 
ja pidämme niitä yllä, mutta roh-
keina edelläkävijöinä tehtävänäm-
me on luoda myös uutta ja näyttää 
muille tietä.  Vetovoimamme pe-
rustuu etenkin sijaintiimme, yrit-
täjyyteen sekä lapsiystävällisyyteen. 
Olemme kuitenkin sen verran pie-
ni kaupunki, että meidän on syy-
tä erottua eduksemme, mikäli ha-
luamme voittaa naapurikunnat kil-
pailussa asukkaista.

Ilmastonmuutokselta ei ku-
kaan liene välttynyt. Herätyksen 
olisi ollut syytä tapahtua viimeis-
tään syksyn IPCC:n raportin seu-
rauksesta. Jotta säilytämme naavai-
set metsämme ja kauniissa järvis-
sämme jäät, on valtiotason ohella 
tekoja tehtävä myös kunta- ja yk-
silötasolla. Edistäkäämme siis Ylö-
järvellä luonnonsuojelua, viheralu-
eiden säilyttämistä, kierrätystä sekä 
ekologisten yritysten kehittymis-
tä. Julkisen liikenteen lisääminen 
helpottaisi asukkaiden arkea, mut-
ta olisi myös ympäristöteko. Yksi 
haaste on myös jatkuva taloudel-
lisen kasvun tavoittelu. Ympäris-
tön kannalta ei ole mahdollista jat-
kuvasti kehittää ja tehostaa. Vaih-
toehtoisena ideana voisi olla Kate 
Raworthin donitsimalli, jonka mu-
kaan taloudellinen menestys on ta-
sapainoa, ei kasvua. Ylöjärvi olisi 
todellinen edelläkävijä, jos se ryh-
tyisi kokeilemaan donitsimallia.

 150 vuotta eivät ole todella-
kaan menneet hukkaan Ylöjärvel-
lä. Ylöjärveläisenä ymmärrän maa-
seutulaisen näkökulman asioihin, 
mutta käsitän myös kaupunkilai-
sen kannan. Kaupunkimme ei ole 
junttiuden perikuva vaan päinvas-
toin täällä rohkaistaan yrittämiseen 
ja uuden luomiseen. Nuorena saan 
kaupungiltamme hyvät eväät elä-
mään, vaikkakin joskus ennakko-
luulot saattavat hankaloittaa hyp-
pyä suureen kaupunkiin. Yksi hy-
vä mittari tyytyväisyyteen on se, 
olisitko valmis tulevaisuudessa 
muuttamaan takaisin Ylöjärvelle. 
Minä olisin.
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P. 0400 624 320
www.ylovarasto.fi
Vuokrataan lämpimiä
varastoja 2–40 m2.
Soita 0440 419 413

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

www.alasenrakennus.fi 

www.teollisuustiloja.fi

Minun Ylöjärveni
Olen lähes koko elämäni asu-
nut Ylöjärvellä. Muutin perheeni 
kanssa Tampereen Hyhkystä Ylö-
järven Takamaalle ennen ensim-
mäistä syntymäpäivääni vuonna 
2003, joten kaikki muistoni ovat 
Ylöjärveltä. Asun perheeni kanssa 
omakotitalossa kohtuullisen kau-
kana Ylöjärven keskustasta. Puolen 
hehtaarin tonttimme sijaitsee Ta-
kamaan itäpuolella, noin neljä ki-
lometriä Takamaan koululta. Naa-
pureita meillä on muutama parin 
sadan metrin etäisyydellä.

Kotini sijainti on mielestäni lii-
an kaukana kaikesta, lähimpään 
kauppaan on yli viisi kilometriä ja 
bussipysäkillekin on meiltä mat-
kaa kolmisen kilometriä. Koulu-
matkat nyt lukioon ovat yli kah-
deksan kilometriä suuntaansa. En 
myöskään pidä siitä, että koti si-
jaitsee pienimuotoisella internetin 
katvealueella, joten yhteydet ovat 
usein erittäin huonot. Myös hiek-
katiet pölyävät ja ovat usein huo-
nossa kunnossa. Tämän takia itse 
en pidä kotini sijainnista, ja ha-
luaisin asua lähempänä keskustaa. 

Ala-astetta kävin Takamaan 
koulussa. Koulu oli aika pieni ja 
vanha alkuaikoina. Rakennus kui-
tenkin remontoitiin ja sen viereen 
rakennettiin päiväkoti. Esikoulun 
ja ensimmäisen luokan kävin re-
monttien aikana. Ensimmäisen 
luokan kävin jo valmistuneen päi-
väkodin puolella, koska muut pai-
kat olivat vielä työn alla. Kaikki 
kuitenkin valmistui ennen toista 
lukuvuotta. Uudistettu koulu oli 
erittäin viihtyisä ja tilat ja ilman-
laatu olivat hyvät. Muutos yläas-
teelle Moision kouluun ei tilojen 
kannalta ollut mieluinen. Joissain 
luokissa ilma oli tunkkaista. Tilat 
eivät välttämättä olleet yhtä siistit, 
mutta ne olivat kuitenkin tarpeek-
si viihtyisät. Koska Takamaan kou-
lu remontoitiin vastikään, ei tul-
lut vanhempaan kouluun siirryttä-
essä yllätyksenä tilojen erilaisuus. 
Ylöjärvellä on myös useita muita 
ala-asteita Takamaan koulun lisäk-
si, kuten Asuntilan ja Veittijärven 
koulut. En ole itse käynyt muis-
sa kouluissa, joten en tiedä niis-
tä käytännössä mitään. Ylöjärven 
lukioon siirtyminen oli mukavaa. 

Koska lukio valmistui vasta vuon-
na 2012, rakennus on moderni ja 
tilava. Tilat ovat erittäin valoisat ja 
selkeät ja luokat löytyvät helpos-
ti. Olen käynyt Ylöjärven lukiota 
puoli vuotta, ja olen ollut tiloihin 
ja opetukseen erittäin tyytyväinen.

Vaikka en pidä kovin paljoa Ta-
kamaasta enkä tiedä paljoa Ylöjär-
ven muista alueista kuin keskustan 
läheisyydessä olevista, on Ylöjärvi 
mielestäni mukava paikka. Ylöjär-
ven alueella on paljon erilaisia liik-
keitä, urheilukenttiä ja muuta vas-
taavaa kuten uimarantoja. Ylöjär-
ven keskustan alueelta löytyy myös 
useampikin kuntosali ja myös jää-
halli. Ylöjärven kaupunginkirjasto 
Leija on moderni ja viihtyisä ra-
kennus isoilla ikkunoilla. Ylöjär-
vellä on myös useita nuorisotiloja. 
Nuorille välillä järjestetään muu-
takin tekemistä. Osallistuin vii-
me kesänä nuorille suunnattuun 
tapahtumaan, jossa sai ilmaiseksi 
ammattilaisten ohjauksella maala-
ta jalkakäytävän alikulkusiltoja. Pi-
din tapahtumasta ja toivoisin, että 
vastaavan tapaisia tapahtumia jär-
jestettäisiin nuorille enemmänkin.

Ylöjärvellä on paljon harrastus-
mahdollisuuksia. Lukuisien ur-
heilukenttien ja jäähallin ansios-
ta alueella on mahdollista harras-
taa eri lajeja. Alueella toimii mo-
nia urheilujärjestöjä, kuten esimer-
kiksi Ypa, Ilves ja Uplakers. Myös 
Teivon ravirata sijaitsee Ylöjärven 
puolella. Dance Actionsilla on Ylö-
järvellä tanssistudio. Itse harrastin 
breakdancea noin kolme vuotta 
Dance Actionsin opetuksessa. Ti-
lat eivät olleet kovin suuret mut-
ta myöskään opetettava ryhmä ei 
ollut suuri, joten tilanpuute ei ol-
lut esteenä meidän ryhmälle. Stu-
dion sijainti on muuttunut tanssi-
misen lopettamisen jälkeen, joten 
en tiedä uusien tilojen koosta. Kä-
vin myös kuvataidekoulu Piirron 
tunneilla useamman vuoden ajan.

Ylöjärvelle on täällä asumiseni 
aikana tapahtunut paljon muu-
toksia. Ylöjärvi muuttui kunnas-
ta kaupungiksi noin vuosi siitä, 
kun muutimme tänne eli vuonna 
2004. Myös Viljakkala ja Kuru yh-
distyivät osaksi Ylöjärveä, Viljak-
kala vuonna 2007 ja Kuru vuon-

na 2009.
Yksi suurista muutoksista Ylö-

järvellä oli Kauppakeskus Elon ra-
kentaminen. Se valmistui vuonna 
2009, ja se on Ylöjärven ensim-
mäinen ostoskeskus. Kauppakes-
kuksen tiloissa ja parkkipaikal-
la järjestetään välillä tapahtumia. 
Kesällä Elon edessä pidetään mark-
kinoita. Elo on minulle tuttu paik-
ka, koska olen usein kävellyt joko 
sinne tai kirjastoon odottamaan 
koulun jälkeen kyytiä. Ylöjärven 
alueelle on rakennettu myös pal-
jon uusia rakennuksia. Ylöjärvel-
le myös rakennetaan paikkakun-
nan korkeinta tornitaloa, 13-ker-
roksista Artturintornia, joka val-
mistuu syksymmällä.

Lähiaikoina myös Takamaan 
alueelle on rakennettu paljon uu-
sia asuntoja, eikä talot ole enää ko-
vin kaukana toisistaan. Ehkä noin 
kuusi vuotta sitten tonttimme ra-
jalle rakennettiin uusi talo. Emme 
pitäneet sitä, koska talo näkyy suo-
raan ikkunasta eikä se sovi maalais-
maisemaan. Harmiksemme myös 
talomme takaa hakattiin vanha ja 
hieno metsäalue ehkä noin kym-
menen vuotta sitten. Tämäkin har-
mitti meitä kovasti, koska ulkoilu-
timme koiria siellä usein.

Ylöjärvi houkuttelee etenkin 
lapsiperheitä Tampereen läheisyy-
den ja monien koulujen ja päivä-
kotien takia. Ylöjärvellä on myös 
lukio ja ammattikoulutusta. Ylö-
järvellä on paljon muitakin palve-
luita, kuten terveyskeskus. Ylöjär-
vellä on monenlaisia asuinalueita. 
Keskustan läheisyydessä on esimer-
kiksi Soppeenmäki, jossa on oma-
kotitaloja pienillä tonteilla. Kes-
kustasta löytyy myös muutamia 
kerrostaloja. Vähän syrjäisemmät 
alueet kuten Takamaa ovat taas 
harvaan asutettuja, ja näiltä alu-
eilta löytyy myös maatiloja.

Mielestäni Ylöjärvi on viihtyi-
sä ja monipuolinen pikkukau-
punki, josta löytyy kaikille vähän 
kaikkea. Omaa tulevaisuuttani 
ajatellen en osaa sanoa, haluaisin-
ko asua Ylöjärven keskustassa vai 
jossain muussa kaupungissa, mut-
ta Takamaahan ja kaukana kaikesta 
asumiseen olen kyllä kyllästynyt.

Autohuollot
Hinaukset
Kierrätys-
palvelut

www.valtokoivula.fi

puh. 0500 635 350

Tavataan 
markkinoilla  

la 25.5.  
klo 9–16!



Ylöjärven Markkinasanomat 201926

Elämisentaitoja -koulutus käy  
mm. koulukiusaamisen kimppuun
Elämisentaitoja – Lions Quest 
-koulutus antaa 5–25 -vuotiai-
den parissa toimiville opettajil-
le ja kasvattajille käytännön työ-
kaluja oppilasryhmien ryhmäyt-
tämiseen ja elämäntaitojen har-
joitteluun. Koulutuksen keskei-
set teemat painottuvat lasten ja 
nuorten itseluottamuksen, tun-
ne-, vuorovaikutus- ja päätök-
sentekotaitojen sekä hyvinvoin-
tiosaamisen vahvistamiseen. Yk-
silöiden rinnalla huomio kiinnit-
tyy ryhmän keskinäiseen dyna-
miikkaan ja ilmapiirin rakentu-
miseen. 

Elämisentaitoja 
-koulutuksia on tarjolla  
opettajille ja liikunta- 
seuravalmentajille
Koulutukseen saapuessaan osal-
listujat kokevat itse uuden ryh-
män muodostumisen ja pääse-

vät kokeilemaan ryhmän eri vai-
heisiin sopivia toimintoja ja leik-
kejä. Koulutuksessa käydään lä-
pi vinkkejä myös esimerkiksi eri-
laisten persoonien huomioimi-
seen luokassa: miten hiljaisem-
mallekin oppilaalle annetaan 
mahdollisuus osallistua keskus-
teluun ryhmässä, jossa muutama 
oppilas on tottunut olemaan eni-
ten äänessä? Miten ohjata oppi-
laita luottamaan omaan ajatte-
luunsa? Miten saada kunnioit-
tava ja moninaisuutta arvosta-
va luokkahenki? Koulutuksessa 
muun muassa myös opitaan, et-
tä oppimisilmapiiriä voi kehit-
tää vuorovaikutustaitoja - kuten 
kuuntelemisen taitoja - harjoit-
tamalla.

Leijonat ovat 
kustantaneet jo 20 000 
opettaja koulutuksen 
Suomessa Elämisentaitoja -kou-

lutuksen on läpi käynyt yli 
20 000 opettajaa. Koulutuksen 
rahoituksesta vastaavat Lions 
klubit kaikkialla Suomessa. Voi 
vain kuvitella kuinka monet 
oppilaat ovat hyötyneet näiden 
20 000 opettajan panoksesta elä-
misen taitojen kehittymisessä. 

Tunne- ja 
vuorovaikutustaidot 
evääksi läpi elämän, 
painopiste Ylöjärven 
kouluissa
Ylöjärven kaupungin opetus-
päällikkö Tarja Suhonen kertoo, 
että Ylöjärven kouluissa vuoro-
vaikutustaitojen oppiminen on 
jokapäiväistä työtä. Kaikkien 
oppiaineiden opetukseen sisäl-
tyy myös tunne- ja vuorovaiku-
tustaidot. Ensimmäisen, toisen, 

seitsemännen ja kahdeksannen 
luokan työjärjestyksessä on vii-
koittain varattu tunti, jossa kä-
sitellään tunne- ja vuorovaiku-
tustaitoja. 

–Tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen oppiminen on Ylöjär-
ven kouluissa painopiste. Tie-
dämme, että hyvät vuorovaiku-
tustaidot ovat tarpeen läpi elä-

män, nuoren jatkaessa toiselle as-
teelle ja lopulta työelämään asti. 
Haluan myös korostaa tunne- ja 
vuorovaikutustaitojen merkitystä 
nuoren ihmisen itsetunnon ke-
hityksessä, painottaa Tarja Suho-
nen.  Nuorten tulee oppia, että 
vuorovaikutustilanteet ovat eri-
laisia. Yhdellä tavalla ei kaikis-
ta tilanteista voi selvitä. Ja oman 
lukunsa muodostaa sosiaalinen 
media.

Aikuiset ovat 
vastuussa
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 
ovat oleellinen osa jokaista päi-
väämme. Aikuiset ovat rooli-
malleja nuorille ja juuri siksi ai-
kuisetkin ovat vastuussa vuoro-
vaikutustaitojen kehittymises-
tä nuorille. Koulussa tämä tar-
koittaa sitä, että kaikessa työs-
kentelyssä aikuiset toimivat esi-
merkillisesti. 

– Tämä koskee opettajien lisäk-
si koulun koko henkilökuntaa. 
Ruokalassa keittiöväki, oppilai-
den kanssa asioidessaan koulu-
käynninohjaajat ja koulusihteerit 
ovat kaikki esimerkkejä. Oppi-
laiden vanhempien merkitys tu-
lee myös muistaa. Tarja Suhonen 
tähdentää. 

Kun tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen oppiminen on painopis-
te Ylöjärven kouluissa, on tunne- 
ja vuorovaikutustaitojen opetta-
misen kehittäminen myös paino-
piste. Siihen opettajat ovat sitou-
tuneet ja opettajia on myös kou-
lutettu näiden taitojen opettami-
seen. Ylöjärvi käyttää toimintan-
sa tukena myös Yhteispeli-opas-
ta, mutta myös uusille ideoille 
ollaan alati avoimina.

Tässä oppaassa esitellään suo-
malaiseen alakouluun kehitetty-
jä toimintatapoja lasten tunne- 
ja vuorovaikutustaitojen vah-
vistamiseksi. LQ Elämisentai-
toja -valmennukseen on myös 
lähetetty opettajia. Tämä kaik-
ki varmistaa sen, että Ylöjärven 
koulujen työkulttuuriin tunne- 
ja vuorovaikutustaidot kuulu-
vat oleellisena osana. Opettajat 
jakavat hyviä käytänteitä ja toi-
mintatavoista käydään rakenta-
vaa keskustelua. Ylöjärven kou-
lut on oppiva organisaatio. 

Lupaamme sinulle sujuvan remontin 
ja laadukkaan lopputuloksen. Toi-
mintamme kivijalka on ammattitai-
toinen ja vastuullinen henkilökunta. 
Pidämme aikataulut ja laskutamme 
vasta, kun työ on hyväksytty.

Putkiremonttien 
ammattilainen 
Pirkanmaalla

”Teen aina asiakkaalle
 niin kuin itselle tekisin 

omassa kodissa.”
LVI-asentaja Harri Isotalo

TILAA ILMAINEN 
ARVIOKÄYNTI, 

SOITA 040 559 6568

Oman kylän 

miehet!

Kivilähteentie 10
33470 Ylöjärvi

Puh. arkisin 8-16
040 559 6568

Päivystys muina aikoina
010 322 5130 www.lvikurikka.fi Voit lukea näköislehden myös netistä: www.pirkkalainen.com.

Vauhtia kesän myyntiin!
Ilmoittaja, ota hyöty tuplajakelustamme!

Kesänumerossa  
keskiviikkona 29.5.
Ilmoitus- ja lukupaketin jakelu 
• Pirkkala • Nokia • Härmälä • Rautaharkko 
• Rantaperkiö • Hatanpää • Vihilahti 
• Peltolammi • Multisilta • Vuores  

Jakelulevikki on 30.000 kpl.  
Lehti on saatavissa myös jakelupisteissä. Näköislehti on 
luettavissa veloituksetta www.pirkkalainen.com  
etusivun linkistä koko kesän ajan.

Yrittäjä ja tapahtumien järjestäjä,  
tavoita oma asiakaskuntasi tehokkaasti!

Varaa oma ilmoitustilasi jo tänään:
•  Helga Soukola p. 040 592 2055 tai
• Ulla Sainio p. 03 3143 1914
•  sähköpostilla ilmoitukset@pirkkalainen.com

Tilavarauksia toivomme keskiviikkoon 22.5. mennessä 
ja valmistettavat aineistot torstaihin 23.5. mennessä.

Jakelu- 
levikki 

30.000 kpl

Jukka Jalonen, valmentaja: 
– Liikuntaseurojen valmen-
tajien on tärkeää lajitaito-
jen harjoittelun lisäksi luo-
da kannustava ja positiivi-
nen ilmapiiri sekä vahvis-
taa lasten ja nuorten sosi-
aalisia taitoja. Lions Quest 
– Elämisentaitoja -ohjelma 
tarjoaa tähän valmentajil-
le käyttökelpoiset välineet.

Opetuspäällikkö Tarja Su-
honen, Ylöjärven kaupun-
ki: – Tämän päivän nuo-
ret ovat tulevaisuuden ra-
kentajia. Heidät tullaan 
näkemään erilaisissa roo-
leissa yhteiskunnassa. Nuo-
rena hankitut, hyvät tun-
ne- ja vuorovaikutustaidot 
ovat pääomaa koko elämän 
ajan. 
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