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Ylöjärven seuraparlamentin kokous 
25.11.2020, klo 17:30, Miss Ada (Rauhalantie 2) 
 
Paikalla 

- Timo Halttula Pj. Ylöjärven Ryhti 
- Heikki Puttonen Ylöjärven kaupunki 
- Sini Aalto Ylöjärven kaupunki 
- Tuomo Järvinen Ylöjärven kaupunki 
- Jyrki Tanhuanpää Ylöjärven kaupunki 
- Timo Mäkinen Ylöjärven urheilijat 
- Erkki Lahtinen Mutala Jr. 
- Arto Paananen Ylöjärven pallo 
- Ari Uusikartano Shotokan 
- Marja-Leena Niemenmaa Ylöjärven Isku 
- Juha Kanto Ylöjärven Ilves 
- Tommi Lindroos Hlu 
- Katariina Sorvanto Tekninen lautakunta 
- Ville Laine Vapaa-aikalautakunta 

 
1. Kokouksen avaus  

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.17.32 
 

 
2. Liikuntakoordinaattorin sijainen esittäytyy 

- Sini Aallon äitiysloman sijainen Tuomo Järvinen esittäytyi ja kertoi itsestään. 
 

3. Lautakunta-asiat 
- Vapaa-aikalautakunnan uudeksi edustajaksi valittiin Ville Laine (Vapltk 8.10.20) 
- Käytiin läpi kaupungin TA-2021 
- Jyrki Tanhuanpää kertoi Teknisen suunnitelmista mm. Kuntoportaista (Kuru, Viljakkala, 

Soppeenharju). Isoja hankkeita tulossa mm. Siltatien kenttä ja Työlänojan kenttä. 
- Jyrki kertoi myös kuntalaisaloitteesta, jossa kaivataan ratsastusreittejä Ylöjärven 

alueelle. Aloite oli kerännyt muutamassa päivässä n. 200 ääntä. 
- Sini kertoi, että liikuntapalvelujen taksoihin ei ole seurojen näkökulmasta tulossa 

muutoksia mm. salivuokriin ei ole tulossa korotuksia.  
 

4. Seuraparlamentin vaihdos. Uusi seuraparlamentti aloittaa 1.1.2021 alkaen. 
 

Kokemuksia seuraparlamentin jäseniltä: 
 

- Seuraparlamenttia on pidetty hyvänä kohtaamispaikkana kaupungin viranhaltijoiden ja 
seuraihmisten kesken. Viranhaltijat saavat ns. kasvot sekä päinvastoin.  

- Todettiin myös, että seuraparlamentilla on vaikuttamismahdollisuus kaupungin asioihin. 
Esimerkiksi nousu tällä kaudella ollut LHVK- tavoitteisto, jonne seuraparlamentti lausui 
seuraavaa: Seuraparlamentti hyväksyy suunnitelman mukaiset painopisteet ja tavoitteet, 
mutta toivoisi Painopisteen 1. toiseen tavoitteeseen lisättävän sana liikunta, eli tavoite 
olisi näin ”Liikunta-, virkistys- ja viheralueista huolehtiminen”. Virkistys- ja viheralueet 
eivät kata mm. pallokenttiä. 

- Lisännyt liikuntamyönteisyyttä kuntalaisissa 
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5. Hämeen liikunnan ja urheilun auditointi koskien salivuorojakoa 
- Ylöjärvellä on Salivuorojen jako periaatteet ovat kaiken puolin hyvällä mallilla. Ainoa 

kehityskohteena nostettiin esiin, että päätöksen salivuoroista tekisi jatkossa kaksi 
viranhaltijaa yhden sijasta. 

 
6. Suomen malli 

- Heikki kertoi harrastamisen Suomen mallista, johon kaupunki on lähdössä mukaan 
kevätlukukaudella -21. 

- Hankehakemus on viimeistelyä vaille valmis ja tilanne pilotin suhteen näyttää sen puoleen 
hyvältä. Arvo n. 150 000€. 

- Koululaisten harrastuskyselyyn vastasi 75,8% perusopetukseen kuuluvista oppilaista. 
Kyselyn tuloksista voi päätellä, että ei kilpailulliset lajit nousivat erityisesti esille mm. 
Parkour, pelisuunnittelu ja koodaus, kuvataide ja kädentaidot. 

 
7. Muut asiat 

- Vuoden 2020 urheilutoimijoiden haku käynnissä 3.1.2021 saakka. Esitykset sähköisesti 
lomakkeella tai sähköpostitse liikuntakoordinaattorille. 

- Vuoden 2021 toiminta-avustusten hakuaika 1.-26.2.2021. 
- Keskusteltiin, että tulevaisuudessa olisi hyvä saada edustus myös sivistyslautakunnasta 

 
8. Seuraava kokous torstaina 21.1 Klo. 18.00. (Mikäli Korona-tilanne antaa myöten 

Urheilutalolla, muuten Teams-kokouksena). 
 

9. Kokouksen päättäminen ja puheenjohtajan tehtävästä pois jäävä Timo Halttulan 
loppupuheenvuoro: 

 
- Timo halusi erityisesti nostaa esille seurojen välisen kunnioittamisen, joka on kirjattu 

seurojen pelisääntöihin seuraavalla tavalla. Kunnioittaminen Seurat arvostavat toisiaan ja 
puhuvat ylöjärveläisestä urheilusta ja toisistaan kunnioittavalla tavalla kaikissa 
yhteyksissä. Keskinäistä kilpailua toteutetaan vain pelikentillä urheilun eettisten 
periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti. 

 
- Hän korosti myös, että hyvää puhuminen Ylöjärven liikunta-asioista tuo hyvää mukanaan. 

 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen n. 19.35 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


