
 
 

 

SEURATIEDOTE 3/2020 (11.8.2020) 
 

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. Back to School -harrastetapahtuma kauppakeskus Elossa la 8.8.2020 
 

Koulujen alkaessa perheissä usein mietitään erilaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja 
nuorille. Vapaa-aikapalvelut halusikin tarjota kuntalaisille mahdollisuuden päästä näkemään, 
millaista harrastustarjontaa Ylöjärvellä on. Niinpä liikuntapalveluiden sekä kauppakeskus Elon 
organisoimana järjestettiin tapahtuma, joka luo tähän mahdollisuuden. Mukaan kutsuttiin myös 
paikallisia liikuntaseuroja esittelemään toimintaansa ja saimmekin iloksemme paikalle 
runsaasti aktiivisia seuroja. Saatujen kokemusten pohjalta suunnittelemme jatkoa tuleville 
vuosille. 
 
Kiitos kaikille mukana olleille! 

……………………………………………………………………………………… 
 

2. Talvikauden 20-21 vakiovuorot alkavat 1.9. - Vuorot vahvistettava ennen 
kauden alkua vastuuhenkilöineen! 
 

Talvikauden vuorot sisäliikuntasaleissa starttaa 1.9. ja kaikki vuorot ovat näkyvillä Timmi -
tilavarausjärjestelmässä. Vuoroista on lähetetty kaikille seuroille varausvahvistukset kesäkuun 
aikana. 
 
Liikuntapalvelut muistuttaa vielä, että 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 siis pääasiassa se henkilö, joka lunastaa itselleen avaimen harjoitusvuorolle ja 
vastaa muutoinkin kaikista vuoroon liittyvistä käytännön asioista (kulku saliin, turvallisuus jne). 
Tapauskohtaisesti liikuntapalvelut voivat sopia eriävästä käytännöstä varaajan kanssa.  
 
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. Lasten ohjaajakoulutuksia tarjolla Ylöjärvellä syyskuussa 
 

Ylöjärven kaupunki järjestää yhteistyössä Hämeen liikunnan ja urheilun kanssa kahden 
tasoisia lasten ohjaajakoulutuksia syyskuussa. Koulutuksiin voi ilmoittautua alla olevista 
linkeistä kaikki, jotka haluavat kehittää omia ohjaustaitojaan.  

Jos teillä on esim. nuoria, jotka tulevaisuudessa haluavat vetää erilaisia liikuntaryhmiä, joko 
teidän omissa tai kaupungin ryhmissä, mutta kokemusta ohjaamisesta ei ole, voivat he 
ilmoittautua aloittelevien koulutukseen ->  

Aloittelevat lauantaina 5.9.2020 klo 10.00-14.00. Paikka Ylöjärven urheilutalo. 
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=96BC3B857C9ED
5FAC2258584003D6BAF 

Jos taas yhdistyksessänne on henkilöitä, joilla on jo jonkinlaista ohjaajataustaa, heille 
löytyy koulutus alla olevasta linkistä -> 

Kokeneet perjantaina 4.9.2020 klo 12.00-15.00. Paikka Ylöjärven urheilutalo. 
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=AF3FA30E04FD8
8E5C225858900355136 

Lisätiedot: Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Heikki Puttonen, p. 044 4860 672, 

heikki.puttonen@ylojarvi.fi 

……………………………………………………………………………………… 

 

4. Seuraparlamentin kokous 9.6.2020 
 

Ylöjärven seuraparlamentti kokoontui pitkän tauon jälkeen Ylöjärven uimahallille 9.6.2020. 
 

Asialistalla olivat ajankohtaiset lautakunta-asiat, lausuntopyyntö seuraparlamentille koskien 
laajaa hyvinvointikertomusta 21-24, toiminta-avustusten hakuprosessin 20 
palautekeskustelu, uuden seura-parlamentin valintaprosessi sekä elokuun Back to School -
tapahtuma 

 
Kokouksen muistio on luettavissa liikuntapalveluiden kotisivuilla. 

 
Syksyn ensimmäinen kokous pidetään heti elokuussa, to 13.8.2020. Tuolloin käsitellään mm. 
MAPSTO -asiakirjaa ja siihen mahdollisesti annettavia kommentteja, liikuntapaikkojen 
varauskalentereiden näkyvyyttä sekä liikuntapalveluiden kehittämisideoita. 

……………………………………………………………………………………… 

 

5. Kaupunki etsii yhteistyökumppaneita koululaiskilpailuiden järjestämiseen 

 
Ylöjärven kaupunki etsii paikallisia liikuntaseuroja järjestämään alakoululaisten koulujenvälisiä 
kilpailuja yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Lajeina koulu-urheilussa ovat: yleisurheilu, 
jalkapallo, salibandy, hiihto, kaukalopallo, maastojuoksu ja pesäpallo. 

 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=96BC3B857C9ED5FAC2258584003D6BAF
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=96BC3B857C9ED5FAC2258584003D6BAF
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=AF3FA30E04FD88E5C225858900355136
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=AF3FA30E04FD88E5C225858900355136
https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/seuratoiminta/seuraparlamentti/


Kaupungin henkilökunta hoitaa kilpailuihin liikuntapaikkojen varaukset, ilmoittautumiset sekä 
palkinnot. Seurojen tehtäväksi jää hoitaa otteluohjelmien teko, tuomarointi sekä palkintojen 
jako. 
 
Ottakaa yhteyttä lasten ja nuorten liikuntakoordinaattoriin Heikki Puttoseen, mikäli olette 
kiinnostuneita yllä kuvatuista tehtävistä. Yhteistyöstä maksetaan korvaus seuroille. 
 
Lisätiedot: Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Heikki Puttonen, p. 044 4860 672, 
heikki.puttonen@ylojarvi.fi 

……………………………………………………………………………………… 

 
Tsemppiä syksyyn toivottaen, 

Sini Aalto 

Liikuntakoordinaattori 
 
 


