
 

 

 
 

 

SEURATIEDOTE 2/2020 (27.5.2020) 
 

Seuratiedote on ylöjärveläisille liikuntatoiminnassa mukana oleville yhdistyksille tarkoitettu 
tiedotuskanava, jolla kaupungin liikuntapalvelut tiedottavat tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.  

Seuratiedote ilmestyy tarvittaessa, noin neljä kertaa vuodessa. 

……………………………………………………………………………………… 

 
1. Salivuorovarausten yhteyshenkilöt 
 

Liikuntapalveluilla vuorohakemuksia käsittelee jatkossa kauden aikana pääasiassa vastaava 
liikunnanohjaaja Minna Vigren (minna.vigren@ylojarvi.fi, p. 050 523 2081). Hän on myös 
yhteyshenkilö urheilutalon tapahtumien käytännön asioissa. Liikuntakoordinaattori Sini Aalto on 
edelleen mu-kana vuorojen käsittelyssä tarvittaessa ja hänen vastuullaan on vuosittainen 
vakiovuorojako. 
 
Vuorojen laskutuksesta vastaa edelleen Päivi Alanen (p. 040 133 1401). 

……………………………………………………………………………………… 
 
2. Talvikauden 20-21 vakiovuorot - Vuorot vahvistettava ennen kauden alkua 
vastuuhenkilöineen! 
 

Hakuaika talvikauden 20-21 (1.9.20-30.4.21) vakiovuoroille päättyi 30.4.2020 ja vuorojako 
valmis-tui 20.5.2020. Vuorojakopäätös on toimitettu hakijoille kyseisenä päivänä. Vuorot 
tallennetaan Timmi -tilavarausohjelmaan juhannukseen mennessä, jolloin hakijat saavat myös 
varausvahvistukset vuoroista. 
 
Kaikkien vuoroja saaneiden on vahvistettava heille myönnetyt vuorot ennen talvikauden alkua. 
Myös kaikkien vuorojen vastuuhenkilöt on oltava liikuntapalveluiden tiedossa ennen vuorojen 
alkua. Muutoin liikuntapalveluilla on oikeus perua vuoro. Vastuuhenkilö on se henkilö, joka 
lunastaa itselleen avaimen harjoitusvuorolle ja vastaa muutoinkin kaikista vuoroon liittyvistä 
käytännön asioista (kulku saliin, turvallisuus jne). Liikuntapalvelut toimittaa varausvahvistusten 
mukana muistutukseksi myös vuorojen käyttösäännöt. 
 
Uutta urheilutalon vuoroissa: Avaimet tullaan jatkossa koodaamaan käyttövuorojen mukaisesti. 
Tämä tarkoittaa sitä, että ko. avaimella pääsee tiloihin ainoastaan myönnettyjen vuorojen 
aikana. Tästä syystä onkin tärkeää, että annamme avaimet oikeille vastuuhenkilöille. Sama 
käytäntö on ollut voimassa mm. Siivikkalan ja Metsäkylän kouluilla. 
 

Lisätietoja: Liikuntakoordinaattori Sini Aalto, 041 730 0165, sini.aalto@ylojarvi.fi 

……………………………………………………………………………………… 

 

3. Kaupungin verkkosivu-uudistus siirtyi alkusyksyyn  
 

Ylöjärven kaupungin verkkosivut ovat uudistuksen alla ja kevään tapahtumien johdosta on 
uusien sivujen julkaisu siirretty alkusyksyyn. Sivu-uudistuksen myötä myös liikuntapalveluiden 
sivukoko-naisuus uudistuu. Sisällön tuottamisesta näille sivuille vastaa pääasiassa 
liikuntakoordinaattori Sini Aalto. 



 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Luo seuralle oma kuvallinen toiminta-ajan tarina! 
 

Ylöjärven muisti on uusi kotiseutuhistorian verkkosivusto. Sivuille on tallennettu kuvia ja 
kuvatarinoita, videoita ja haastatteluja jo yli 6500 kpl! 
 
Sivuston kärkitavoitteena on vuonna 2020 kerätä ja tallentaa seura-, yhdistys ja yritystarinoita 
digitaaliseen arkistoon. 
 
Seuran tarina on pienoishistoriikki:  
 
* Tiivistetty tekstimuotoinen noin 2-4 sivuisen historiikki. Se siirretään toimestamme 
vakioidulle pohjalle. Se otsikoidaan ”Seura X tarina". Lisäksi siihen tulee seuran logo. 
* Arkistoistanne tai jäseniltä mahdollisesti saatuja valokuvia, lehtileikkeitä, vanhoja kutsuja, 
palkitsemisia jne.  Kuviin vielä siitä kertovat tiedot (pv, nimiä, aihe, paikka) word-muotoon. 
 
Ja siinä kaikki - helppoa! No toki se vaatii hieman aikaa ja tallessa ja löydettävissä olevaa 
materiaalia. Pienikin aineisto on tervetullut! 
 
Miten se löytyy sivuilta? 
 
Sivuilla on hakemistona kohta Tunnisteet, jonne kaikki seuratarinat kootaan yhden otsikon 
Seuratarinat alle esim. ”Seuratarina Ylöjärven X ry”. Kuvissa ja kirjoituksissa on samat 
tunnisteet. 
Kun tarina on luotu ja siirretty Ylöjärven muistiin, niin sitä voi aina tulevina vuosina täydentää 
kuten mappiin laittaisi uusia kuvia. 
 
Ylöjärven muisti on Ylöjärven kaupungin omistama, Ylöjärvi-Seuran ylläpitämä verkkosivu ja se 
löytyy täältä: https://ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net/ 
 
Aineisto lähetetään sähköpostilla digi.ylojarviseura@gmail.com 
Skannaamme tarvittaessa aineistonne. Lisätietoja 0440-623833 
 
Yhteistyöterveisin: Antero Mäkkylä, Ylöjärvi-Seura/Ylöjärven muisti -projekti 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Sporttikortti uudistuu 
 

Jo yli vuosikymmenen ajan on Hämeen Liikunta ja Urheilu tuonut hämäläisen seuratoiminnan 
tutuksi lapsiperheille Sporttikortin ja sen tarjoaman näkyvyyden kautta. 
 
Syksyllä 2020 HLU siirtää Sporttikortinkin 20-luvulle ja se muuttuu reppupostina jaettavasta 
kampanjakortista ympärivuotiseksi mobiiliksi toimintamalliksi. 
 
Sporttikortti-toimintamallia on mahdollista toteuttaa koko HLU:n toiminta-alueella 
Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Uudistunut Sporttikortti lanseerataan 10.8.2020. 
 
Palvelun laajuuden ja laadun varmistamiseksi pyydämme seuroja kirjaamaan tietonsa 
Sporttikortti-hakuun 10.8. alkaen. Näin teidät löydetään ja palvelu kasvaa merkittäväksi 

https://ylojarvenmuisti.ylojarviseura.net/


 

 

apuvälineeksi vanhemmille sekä markkinointikanavaksi seuroille. HLU auttaa tarvittaessa! 
HLU:n jäsenseurojen tiedot kirjataan hakuun HLU:n toimesta. 

……………………………………………………………………………………… 

 
6. Seuraparlamentin kokous 9.6.2020 
 

Ylöjärven seuraparlamentti ei ole korontilanteen vuoksi päässyt kokoontumaan tammikuun 
jälkeen, mutta seuraava kokous on sovittu kesäkuun alkuun, tiistaille 9.6.2020.  
 
Asialistalla ovat ajankohtaiset lautakunta-asiat, lausuntopyyntö seuraparlamentille koskien 
laajaa hyvinvointikertomusta 21-24, toiminta-avustusten hakuprosessin 20 palautekeskustelu, 
uuden seura-parlamentin valintaprosessi sekä harrastustapahtuma elokuussa. 
 
Edellisten kokousten muistiot ovat luettavissa liikuntapalveluiden kotisivuilla. 

……………………………………………………………………………………… 

 

7. Ulkoliikuntapaikoilla muistettava viranomaismääräykset, samoin 
sisäliikuntasaleissa 
 
Liikuntapaikat avautuvat pikkuhiljaa käyttöön pitkän koronavirustilanteen aiheuttaman sulun 
jälkeen. Muistutamme, että kaikilla liikuntapaikoilla on noudatettava voimassa olevia 
viranomaismääräyksiä. Seurojen tehtävänä on valvoa omaa toimintaansa omalla vuorolla. 
Urheilukentällä on iltavalvoja 8.6 2020 alkaen. 

……………………………………………………………………………………… 

 
8. Vuorohakemukset kesä-heinäkuussa 

 
Kouluvuosi päättyy tällä viikolla ja kesälomakausi alkaa. Tästä syystä monen koulun osalta 
avainten noutaminen ei onnistu. Liikuntapalvelut puolestaan lomailevat heinäkuussa aikavälillä 
29.6.-26.7., jonka aikana vuorohakemuksia ei käsitellä. 
 
Kesäajan (1.6.-9.8.) vuoroja voi näin ollen vielä hakea osaan liikuntasaleista sekä urheilutalolle 
10.6. saakka. 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
Vehreää kesänaikaa toivottaen, 

Sini Aalto 

Liikuntakoordinaattori 

https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/seuratoiminta/seuraparlamentti/

