
SEURATIEDOTE 1/2021 (12.3.2021) 

 
Seuratiedote on ylöjärveläisille liikuntatoiminnassa mukana oleville yhdistyksille tarkoitettu tiedotuskanava, 
jolla kaupungin liikuntapalvelut tiedottavat tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Seuratiedote ilmestyy tarvitta-
essa, noin neljä kertaa vuodessa.   
           

 
1. Seuraparlamentin edelliset kokoukset 
 
25.11.2020  
Ylöjärven seuraväki kokoontui kauden viimeiseen seuraparlamenttiin Miss Adaan. Kokouksen asialistalla olivat mm. 
lautakunta-asiat, seuraparlamentin mietteet menneestä seuraparlamenttikaudesta, Hämeen liikunnan ja urheilun 
auditointi koskien salivuorojakoa, katsaus uuteen harrastamisen Suomen malliin (Heikki Puttonen) sekä puheen-
johtajan tehtävästä pois jäävän Timo Halttulan loppupuheenvuoro. 
 
23.1.2021 
Vuoden 2021 ensimmäinen kokous uusien seuraparlamentin jäsenten kesken pidettiin torstaina 23.1. Valitettavasti 
kokous jouduttiin pitämään valitsevasta tilanteesta johtuen teamsin välityksellä. Kokouksessa tuli valituksi seura-
parlamentin uudeksi pj:ksi Juha Kanto (Ylöjärven Ilves) ja vara pj:ksi Ari Uusikartano (Shotokan). 
Kokousasioina olivat vapaa-aikalaitakunnan asiat, urheilu- ja kulttuuritoimijoiden palkitseminen, ehkäisevä päihde-
työ seuroissa sekä kaupungin liikuntapalveluiden asiat.  
 
Kokousten muistiot ovat luettavissa liikuntapalveluiden kotisivuilla. 
 

 
2. Vuoden 2020 ylöjärveläiset urheilutoimijat sekä kulttuuripalkinnon saaja on valittu 
 
Tänä vuonna ylöjärveläisen liikunta- ja kulttuuriväen yhteistä palkintogaalaa ei koronatilanteeseen liittyen voitu 
järjestää, joten päätettiin luovalla tavalla yhdistää palkitut. Palkituista on tehty video, joka on kaikkien katsottavissa 
10.2.2021 klo 18.00 alkaen alla olevasta osoitteesta 
Ylöjärven kaupungin Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCEpqJGcHvzxBRcA6sj9LMQA 

Vuoden 2020 Ylöjärven kaupungin kulttuuripalkinnon saaja: 
Vuoden 2020 kulttuuripalkinto: Heraldikko Harri Rantanen 

Vuoden 2020 Ylöjärven kaupungin urheilutoimijat: 
Vuoden urheilija: Jeremy Hakala, Kangasalan melojat /melonta 
Vuoden nuori urheilija: Naatan Skyttä, Ilves / jalkapallo 
Vuoden joukkue: Ylöjärven Ilves, P17 
Vuoden seuratoimija: Terhi Niemenmaa ja Marja-Leena Niemenmaa, Ylöjärven Isku 
Vuoden teko: Ylöjärven Ryhti, Voimannostojaosto 
 
Näiden lisäksi kaupunki päätti jakaa kunniamainintoja SM-menestyksestä seuraavasti: 
Sisu Nissilä, Ylöjärven Ryhti / voimailulajit 
Nea Lento, Tampereen Pyrintö / yleisurheilu 
Riina Pietilä, Tampere Bike Club / BMX-pyöräily 
Konsta Uuttera, Tampereen Pyrintö / yleisurheilu 
Nella Honkaniemi, Koovee / vapaapaini 
Veeti Huhtamäki, Tampereen Pyrintö / painonnosto 
Jessica Hakala, Tampereen sisu/ joukkuevoimistelu 
Jutta Selin, Tampereen Pyrintö / painonnosto 
Tero Tuohenmaa, Huittisten Voimailijat / toistovoimapunnerrus 
Emmi Nikkilä, Tampereen Sisu / joukkuevoimistelu 
Joona Reima, Tampereen Sisu / telinevoimistelu 

https://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/seuratoiminta/seuraparlamentti/
https://www.youtube.com/channel/UCEpqJGcHvzxBRcA6sj9LMQA


 

3. Vakiovuorohaku 2021-2022 
 
Kesäkauden 2021 vakiovuorohaku 
Hakuaika kesäkauden 1.5.-31.8.2021 vakiovuoroille päättyy 14.3.2021. 
Talvikauden 2021-2022 vakiovuorohaku   
Hakuaika talvikauden 1.9.2021-30.4.2022 vakiovuoroille päättyy 30.4.2021. 
Vuoroja haetaan joko sähköisellä lomakkeella tai sähköpostitse. Paljon vuoroja hakevien seurojen toivotaan kokoa-
van yhteen taulukkoon kaikki haettavat vuorot. Taulukossa on tultava ilmi haettavan  
vuoron ajankohta ja tila, mille joukkueelle haetaan sekä mikä on arvioitu osallistujamäärä. 
 
Vuorojakovalmistelua tehdään toukokuun aikana ja seurapalaveri alustavan vuorojaon tiimoilta järjestetään kesä-
kuun alussa. Lopullinen vuorojako julkaistaan juhannukseen mennessä.  
 
Lisätietoja: www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu sekä Tuomo Järvinen, 041 730 0165, 
tuomo.jarvinen(a)ylojarvi.fi 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Seuraava Seuraparlamentti 15.4 klo 18.00 (uimahalli) 
 
 
Liikunnallisin terveisin, 
Tuomo Järvinen 
 
Ylöjärven liikuntapalvelut 
Kuruntie 14 
33470 Ylöjärvi 

http://www.ylojarvi.fi/vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu

