
 

 

 
 
 

Seuratiedote on ylöjärveläisille liikuntatoiminnassa mukana oleville yhdistyksille tarkoitettu 

tiedotuskanava, jolla kaupungin liikunta-palvelut tiedottavat tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. 

Seuratiedote ilmestyy tarvittaessa, noin neljä kertaa vuodessa.  

1.Henkilöstömuutokset liikuntapalveluissa  

Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja on siirtynyt elokuussa Huittisiin hallintopäälliköksi. Samoin 

vs.liikuntakoordinaattori Olli Alamäki jäi pois syyskuun alussa Ylöjärven kaupungin palveluksesta. Vapaa-

aikapalveluiden hallinnon uudelleenjärjestelystä johtuen liikuntakoordinaattori Sini Aalto toimii nyt 

väliaikaisena vapaa-aikajohtajana ja liikunnanohjaaja Jaana Lamminen vs.liikuntakoordinaattorina. Nämä 

järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Uusi hallintomalli alustavan tiedon mukaan otetaan käyttöön 

1.4.2020.  

 
2.Vuoden 2019 vuoden urheilutoimijoiden valinnat 
 

 
Ajatukset vuoden urheilutoimijoiden palkitsemisesta heräävät vuoden loppupuolella mieleen. Esityksiä 

toimijoista voi toimittaa 6.1.2020 mennessä. Lomake avataan marraskuun aikana.  Ylöjärven kaupunki 

valitsee vuosittain parhaat seuraaviin kategorioihin: 

- vuoden urheilija 

- vuoden nuori urheilija (20v. tai alle) 

- vuoden joukkue 

- vuoden seuratoimija 

- vuoden urheiluteko 

Kaikissa kategorioissa valinnan ehtona on, että valittu on ylöjärveläinen. Joukkueen kohdalla tätä 

tulkitaan väljemmin, kuitenkin niin, että joukkueen on oltava ylöjärveläisseuraa edustava. Yksittäisen 

palkittavan ei kuitenkaan tarvitse edustaa paikallista seuraa. Vuoden seuratoimija voi olla valmentaja, 

joukkueenjohtaja tai kuka tahansa seurassa hyvää työtä tehnyt henkilö, joka seuran mielestä ansaitsee 

kiitosta. Vuoden urheilutekona voidaan palkita hyvin erilaisia tekoja, jotka ovat edistäneet ylöjärveläisten 

liikunta-aktivisuutta tai menestystä. Palkita voidaan vain yhdessä kategoriassa saman vuoden aikana.  

Valinnan vuoden urheilutoimijoista tekee vapaa-aikalautakunta vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 

tammikuun lopulla. Valinnat tehdään määräaikaan mennessä saapuneiden esitysten pohjalta. Esitykset 

valinnoista tekee siihen nimetty valintatyöryhmä. Määräajat ja valintatyöryhmä asetetaan vuosittain 

tilanteen mukaan. 

Vuoden parhaiden huomioiminen tapahtuu vuosittain järjestettävässä Ylöjärven Urheilugaalassa helmikuun 

aikana. Stipendein ja muistomitalein palkitaan vuoden urheilija, vuoden nuori urheilija sekä vuoden 

joukkue. Vuoden seuratoimija ja vuoden urheiluteko palkitaan kunniakirjalla. Lisäksi vuoden urheilija saa 

nimensä urheilutalolla olevaan Vuoden Urheilija -tauluun. Vuoden parhaiden ohella palkitaan muita 

vuoden aikana menestyneitä urheilijoita kunniakirjoin. 

 

 



 

 

3. Toiminta-avustustukset vuodelle 2020 

Vapaa-aikalautakunta on uudistamassa toiminta-avustusten jakamisen kriteeristöä tämän vuoden aikana. 

Uudet jakoperusteet tiedotetaan seuroille joulukuun aikana.  

 

4. Seuraparlamentin syksyn kokous 

Henkilöstövaihdosten vuoksi Ylöjärven seuraparlamentin syksyn kokousaika on vielä auki. Kokoontuminen 

yritetään saada mahtumaan marras/joulukuun kalenteriin. Tiedotamme kokouksen aikataulusta heti asian 

selvittyä. Syksyn seuraparlamentin asialistalla mm. seuraparlamentin  
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