
Ylöjärven seuraparlamentti 
 
Aika: To 23.1.2020 klo 18.00-19.30 Teams 
Läsnä / KOKOONPANO 2021 
 
Tuomo Järvinen Ylöjärven kaupunki 
Jyrki Tanhuanpää Ylöjärven kaupunki 
Heikki Puttonen Ylöjärven kaupunki 
Katariina Sorvanto Tekninen lautakunta 
Juha Koljonen Ylöjärven Ryhti 
Timo Mäkinen Ylöjärven urheilijat 
Erkki Lahtinen Mutala Jr. 
Arto Paananen Ylöjärven pallo 
Ari Uusikartano Shotokan 
Maria Nummela Ylöjärven Isku 
Juha Kanto Ylöjärven Ilves 
Sanna Sintonen Goodwill Riders 
Sami Hänninen Ylöjärven Keilailuliitto 
Helmi Kelloniemi Nuorisovaltuuston edustaja 

 
1. Kokouksen avaus 
Tuomo Järvinen avasi kokouksen klo: 18.02 
 
2. Uuden seuraparlamentin pj:n valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja varapuheenjohtaja 
- Yksimielisellä päätöksellä valittiin Seuraparlamentin puheenjohtajaksi Juha Kanto Ylöjärven Ilves 
- Juha toivoi yhteispeliä ja yhteishenkeä. Kaupungin suuntaan viedään yhdessä asioita eteenpäin.  
- Esittäydyttiin jokainen omilta tahoiltaan. 
- Valittiin myös varapuheenjohtaja ja valittiin Ari Uusikartano / Shotokan 
 
3. Lautakunta-asiat 
Vapaa-aikalautakunta: 
- Liikuntapalveluiden hinnastoon ei oleellisia muutoksia, muutama hinta laski yhtenäisyyden vuoksi 
- Urheilutoimijavalinnat vapaa-aika ltk ti 19.1.2021 julkistus 10.2.2021 
- Liikuntapalveluiden toimintasuunnitelma: 
-Toiminta-avustuksiin on suunnattu tälle vuodelle 100.500€ (hakuaika 26.2.2021 asti) 
 
Tuomo kertoi vapaa-ajan lautakunnasta 
 
Toiminta-avustuksiin varattu summa on hieman noussut.  
 
4. Urheilu-ja kulttuurigaala 2021 
 
-Tänä vuonna gaalaa ei pidetä gaalana 

-Keskustelua käyty, että striimattaisiin 

-Juha ehdotti voisiko gaalaa pitää syksystä 

-Sanna Sintonen ehdotti gaalaa teamssiin 

-Tuomo selvittää mahdollisuutta voiko järjestää etänä 

-Sähköpostitse keskustellaan jatkosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5. Ehkäisevä päihdetyö seuroissa 

-päihteiden haittojen ennaltaehkäiseminen seuratoiminnassa  
 REILUNPELIN IHANTEET JA TAVOITTEET / ote aineistosta sivu 2. (Olympiakomitean malli) 
- Tuomo kertoi tautoista ja toivoi, ettei asia unohdu seuroilla. 
- Juha toivoi, että jokaisella seuralla olisi omat säännökset asian suhteen. 
- Ylöjärven ilveksellä on täysin nollatoleranssi niin valmentajille kuin lapsille päihteiden käytölle 
- Ylöjärven Iskun Maria Nummelalta saa materiaalia aiheeseen liittyen. Maria mainitsi, että Voimistelijat 
harjoittelevat koulujen tiloissa, joissa automaattisesti kielletään esim. tupakointi 
- Seuraparlamentti suosittelee, että jokainen seura tekee omat säännöt ja pitävät asiaa esillä. 
 
6. Kaupungin liikuntapalvelut 
 
- Ulkoliikuntapaikat ovat kovassa käytössä ja herättäneet keskustelua 
- Hiihtolatuja on ajettu ja vielä tarvitsisi enemmän lunta tulla 
- Siivikkala saa tekonurmen 
- Inveistointeihin käytetään n. 1milj euroa Vuonna 2021 
-Liikuntapalvelut kaupungin työryhmissä (HYTE, TERLI, LIIKE) / Tuomo Kertoi työryhmistä 
-Ylöjärven harrastamisen malli / tilannekatsaus Heikki 
Heikki kertoi Harrastamisen Ylöjärven mallista kokonaisuudessaan 55 harrastusta käynnistynyt, 33 täynnä 
 
Tuli keskustelua Asuntilan liikuntapuistosta ja seuraparlamentti haluaa uusia sekä ajassa olevia 
rakentamis- ratkaisuja. 
 
7. Muut asiat  
TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ: 
-Toiminta-avustuksien hakuaika 26.2.2021 asti 
-Vakiovuorojen hakuajat 2021 
Kesäkausi 1.5-31.8 2021 haettavissa su 14.3.2020 mennessä. 
Talvikausi 1.9-30.4.2021 haettavissa pe 30.4.2020 mennessä. 
-Hämeen liikunnan ja urheilun tiedote 
 
8. Seuraavat kokoukset 
15.4 klo 18.00 Teams 
Aiheina: 
Jääurheilu alue lausunto 
Työläjärven liikuntasuunnitelma 
Terveysliikuntasuunnitelman esittely 
 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.43 
 
 
 

 

 


