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Kirvatilannetta
seurattava säiden
lämmetessä
Kirvatilannetta kannattaa seurata orastuvilla viljelylohkoilla.
Useimmiten erillistä torjuntaa ei
tarvita, mutta lämpötilan nopea
nousu tuo kirvat pelloille.
Jos kirvoja löytyy joka viidennestä kasvista ennen korrenkasvun alkua, kannattaa ryhtyä
torjuntatoimiin.
Tuomikirvat aiheuttavat tuhoja
imentävioituksillaan kaikille viljoille orasvaiheessa. Lisäksi ne
levittävät viljan kääpiökasvuvirusta, joka on haitallinen varsinkin ohralle ja kauralle.
Viruksen riski on erityisen
suuri silloin, kun kylvöt ja orastuminen ovat myöhässä, ja kirvat ehtivät ensin ruokailemaan
luonnonheinissä.

Tampereen Taidemessut jälleen
syksyllä
Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestetään 5.–7.
lokakuuta toista kertaa Tampereen Taidemessut. Taideharrastamisen messutapahtuma
tutustuttaa kaikenikäiset kävijät
taiteen maailmaan.
Uutuutena messuilla on tänä
vuonna taidekaraoke sekä taidetuokiot, joissa myös messuvieraat pääsevät tekemään
taidetta.
Messujen avajaispäivänä julkistetaan Vuoden nuori taiteilija
2013. Taiteilijavalinnan tarkoituksena on nostaa esiin uusia
lahjakkuuksia.

Rikospalsta

Kadoksissa
ollut nainen
löytyi
Viikko sitten keskiviikkona
Ylöjärveltä kadonnut 17-vuotias Jenita Salo on löytynyt.
Poliisi tavoitti Jenitan maanantaina ystävänsä asunnolta Tampereelta.
Hänet löydettiin hyvässä
kunnossa.

Juoppo puhalsi
3,38 promillea
Vuonna 1963 syntynyt paikkakuntalainen puhalsi 3,38
promillea viime keskiviikkona illalla kello yhdentoista
aikaan, jonka jälkeen hänet
kiidätettiin verikokeeseen.
Miestä epäillään törkeästä
rattijuopumuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden
vaarantamisesta.
Samoihin aikoihin nelikymppinen mies kärähti
humalassa ajamisesta Mikkolantiellä. Hän puhalsi
paikalla 1,50 promillea, ja
häntä epäillään törkeästä
rattijuopumuksesta.
Molemmat tapaukset
sattuivat liikenneraittiuden
teemapäivänä.
Liikenneturva, Liikkuva
poliisi ja Liikennevakuutuskeskus järjestivät viime
viikon keskiviikkona valtakunnallisen liikenneraittiuspäivän.
Tempauksen tarkoituksena oli kiinnittää tiellä liikkujien huomio rattijuopumuksen riskeihin ja liikenneraittiuden tärkeyteen.

Valoa nuorille! on nuorisokioski-idean työnimi. – Mallia pitää rakentaa yhdessä nuorten, kouluterveydenhoitajan, kuraattorin, opinto-ohjaajien ja opettajien
sekä muun henkilökunnan kanssa. Myös nuorisopalvelut, yläkoulujen opiskelijat ja opiskelijahuolto täytyy kytkeä mukaan tähän kehittämistyöhön, valtuutettu
Jussi Kytömäki huomauttaa. – Lisäksi syrjäytymisenestotalkoisiin tarvitaan Valon yrityshautomon, tietokeskus Kiven ja Ylöjärven työllisyys- sekä kuntouttavien
palveluiden osaaminen, hän jatkaa.

Nuorisokioskista tulisi matalan
kynnyksen mesta avun tarvitsijoille
Ylöjärvellä on jo mainetta
ja kunniaa niittänyt terveyskioski. Nyt puutarhakaupungissa pohditaan nuorisokioskin toimintamallia.
Idean isä on matematiikan ja tietotekniikan opettaja Jussi Kytömäki ja äiti
psykologi Vera Kampman
vihreiden valtuustoryhmästä.
Päivi Taskinen
– Tärkeintä nuorisokioskin toiminnassa olisi varhainen puuttuminen orastaviin ongelmiin sekä
niiden ennaltaehkäisy, Jussi Kytömäki luonnehtii.
– Korjaavat toimet, kuten psykiatrinen hoito tai huostaanotto
ovat tyyriimpiä vaihtoehtoja, hän
tähdentää.
Kytömäen mukaan uuteen
palvelu- ja toimintayksikköön
voisi keskittää matalan kynnyksen mielenterveys- ja psyykkisen
hyvinvoinnin tukipalvelut.
– Ylöjärven perhekeskuksessa toimii tehokas nuorisotiimi,
mutta se on selkeästi psykiatrista
arviointia ja hoitoa tarjoava työryhmä, valtuutettu selostaa.
– Tiimin palveluihin joutuu jonottamaan kolmisen kuukautta.
Nuorisokioski helpottaisi sen
työtaakkaa ja antaisi sille paremmat mahdollisuudet keskittyä
psykiatriseen hoitoon.
Ihan uusi idea ei nuorisokioski
ole valtakunnan mittakaavassa.
– Esimerkiksi Oulussa toimii
Byströmin nuorten palvelut. Byströmin talossa voi asioida ilman
ajanvarausta sekä ajanvarauksella. Siellä toiminnan tavoitteena
on, että 16–25-vuotias nuori saa

tarvitsemansa palvelut samasta
paikasta, Kytömäki mainitsee.
– Byströmin talo on hyvä lähtökohta Ylöjärven nuorisokioskin
kehittelylle.
Oulun mallia hallinnoi kaupungin nuorisotoimi, mutta talon henkilöstö koostuu eri organisaatioiden työntekijöistä.
Siellä palvelua annetaan esimerkiksi arjen ja elämänhallintaan, terveyteen, päihteisiin,
talouteen ja vapaa-aikaan sekä
asumiseen liittyvissä asioissa.
– Meilläkin sektorirajat täytyy
heittää romukoppaan nuorisokioskia mallinnettaessa, Kytömäki painottaa.
– Uskon, että nyt on valtakunnallinen tilaus luoda jotakin
ihan uutta, kun taistelemme
nuorten syrjäytymistä vastaan.

Me voimme yhdessä etsiä uusia
ratkaisumalleja lasten ja nuorten
elämänhallintaan.
Entä kuka maksaa viulut?
– Terveyskioskin mallia luonut
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) joutaa hyvin rahoittajaksi, Kytömäki heittää.

Oppilaskuntien
aktiivit ideoimaan
Mitään virallista toimeksiantoa
tai päätöksiä nuorisokioskin
perustamisesta ei ole tehty kaupungin organisaatiossa.
– Mutta ajatus sinänsä vaikuttaa ihan kannatettavalta, toteaa
vs. sivistysjohtaja, opetuspäällikkö Leena Pöntynen.
Hänen mukaansa tärkeää on
se, että nuorisokioski tavoittaisi

kaikki ikäluokat.
– Eli lapset ja nuoret varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja
toisen asteen koulutuksen piiristä, Pöntynen luettelee.
– Kioskissa pitäisi olla matala
kynnys, korkea katto ja leveät
ovet, jotta myös isät ja äidit voivat käyttää sen palveluja.
Pöntynen toivoo, että toteutuessaan nuorisokioskista kehkeytyisi kasvatuskumppanuuden
keskittymä, jossa toimisivat yhteistyössä niin kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhuollon kuin
nuorisotyön ammattilaiset.
– Myös lapset ja nuoret pitäisi
saada mukaan ideoimaan kioskin toimintaa, sillä heillehän tätä
palvelua tarjottaisiin.
Maaliskuussa opetuspäällikkönä aloittanut Pöntynen kiersi

– Selvitämme nuorisokioski-idean toteuttamista osana normaalia kehittämistoimintaa. Jos
sen tuloksena syntyy lupaava ja mielenkiintoinen formaatti, rakennamme pilottihankkeen ja
haemme sille rahoitusta kaupungin ulkopuolelta. Kioskin sijoituspaikka voisi olla koulutuskeskus Valo, vs. sivistysjohtaja, opetuspäällikkö Leena Pöntynen kaavailee.

Ylöjärven kaikki koulut toukokuussa.
– Tapasin opinahjoissa myös
oppilaskuntien hallituksien aktiiveja, hän kertoo.
– Huomasin ilokseni, että järjestelmä on hyvin organisoitu ja
toimiva aina ekaluokasta lähtien.
Oppilaskunnista varmasti löytyisi hyödynnettävää potentiaalia,
Pöntynen arvioi.

Toiveissa myös
koulupsykologi
Ennen nuorisokioskia Jussi Kytömäki tahtoo ajaa yhden asian.
– Aion esittää torstaina kokoontuvassa kaupunginvaltuustossa 15 000 euron lisämäärärahaa muutostalousarvioon perusturvaosastolle, hän kertoo.
– Ajatuksena on, että tällä summalla palkataan 1. lokakuuta alkaen koulupsykologi, joka työskentelee uuden koulutuskeskus
Valon koulupsykologina.
Kytömäki teki psykologin palkkaamisesta ja nuorisokioskista
valtuustoaloitteen huhtikuussa.
Hän esitti koulupsykologin
pestaamiseen lisämäärärahaa
myös kaupunginhallituksessa
toukokuussa. Siellä esitys ei saanut kannatusta.
Valtuutetun mielestä opiskelijahuolto on oppimisympäristön
kriittinen menestystekijä.
– Valon opiskelijahuollon voimavarat ovat selvästi alimitoitettuja, joten niitä on vahvistettava.
Ylöjärvelle on palkattu kaksi koulupsykologia, Kytömäki sanoo.
– Suositusten mukaan heitä pitäisi olla ainakin viisi. Valon koulupsykologi toimisi myös yläkoulujen tukena. Tämä kohentaisi
tiedon kulkua eri kouluasteiden
välillä, hän päättelee.

