
Ylöjärven seuraparlamentti 
 

Aika: Torstai 15.4.2021 klo 18.00-20.02. Kokous järjestettiin etänä Teamsin 

välityksellä. 
 

Kokouksessa mukana olivat: 

 

Tuomo Järvinen / Ylöjärven kaupunki  Jyrki Tanhuanpää / Ylöjärven kaupunki 

Heikki Puttonen / Ylöjärven kaupunki  Anssi Flink / Ylöjärven kaupunki 
Katariina Sorvanto / Tekninen lautakunta Juha Koljonen / Ylöjärven Ryhti  

Timo Mäkinen / Ylöjärven Urheilijat  Erkki Lahtinen / Mutala Jr.  

Helmi Kelloniemi / Ylöjärven Nuorisovaltuusto Elina Kiili / Ylöjärven Pallo 

Ari Uusikartano / Shotokan  Maria Nummela / Ylöjärven Isku 

Juha Kanto / Ylöjärven Ilves  Tommi Lindroos / HLU 

Sanna Sintonen / Goodwill Riders  Sami Hänninen / Ylöjärven Keilailuliitto  

 

1. Kokouksen avaus 

 Kokous avattiin klo 18.08. 

2. Harrastamisen Ylöjärven malli 

 Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Heikki Puttonen piti alkuun esityksen 

harrastamisen Ylöjärven mallista ja sen tavoitteista keväälle 2021 ja pidemmällekin 

tulevaisuuteen 

 Hankehakemus jatkosta laitettu Aluehallintovirastoon keskiviikkona 14.4.2021 

 Keskustelua siitä miten paikalliset seurat mukaan ja osallistuneiden harrastuneisuudesta 

 

3. Terveysliikuntasuunnitelman esittely 

 Liikuntapäällikkö Tuomo Järvinen esitteli Ylöjärven kaupungin terveysliikuntasuunnitelman 

vuosille 2021-2024 

 

4. Toiminta-avustukset 

 Hakuaika umpeutunut. Hakemuksia tullut hyvin, kaiken kaikkiaan 20 kappaletta niitä tullut. 

 Jaossa noin 90 000 euroa avustuksia kaiken kaikkiaan 

 Päätökset avustusten määrästä toukokuun alussa pidettävässä vapaa-aikalautakunnassa. 

Avustukset tulevat näin ollen maksuun toukokuun lopulla / kesäkuussa. 

 

5. Liikuntapaikkarakentamisen tilannekatsaus 

 Työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpää kertomassa ajankohtaisista hankkeista ja vastaamassa 

kysymyksiin 

 Luontoretkeilyn suosio kasvanut koronan myötä todella paljon 



 

 Meneillään olevat hankkeet sekä tämän vuoden aikana toteutettavat: 

 

- Korona-rajoitusten johdosta kysyntä paikallisille ulkoilu- ja liikuntapaikoille on lisääntynyt. 

Miten kysyntään vastataan? Käynnistetäänkö uusia hankkeita tai suunnittelua mm. harjun 

ulkoilureittien osalta.  

- Maastopyöräilyyn sopivien reittien rakentamisesta (nykyisten polkujen osalta) sekä 

ratsastusreittien suunnitelman eteneminen 

- Siivikkalaan uusi tekonurmi (Bioflex-rouhe/ vihreä) heinäkuussa valmis. Vuoroja hyvin 

tarjolla 

- Räikän rantaan yrittäjä pitämään maksullista konttiulkosalia ensi kesäksi! Yrittäjänä Janne 

Haukilahti 

- Aronrannan suunnitelma: Nurmikentän viereen suunniteltu tekonurmikenttää. 

- Asuntila, interaktiivinen puistokokonaisuus alkaa rakentumaan (tähtitaivaskupoli, 

muistipelipaikka, perinteisiä laitteita) 

- Siltatien koulun liikuntasalin suunnittelun eteneminen + iso uusi tekonurmi 

- Työlänojan tekonurmikenttä Metsäkylässä: Onko kilpaurheilulle täysimittainen kenttä 

tarpeellinen, omakotitalojen keskellä? Voisiko toimia paremmin ei niin lajinomainen, mutta 

muuten tasokas ja monipuolinen kohde, mutta ei niin suuri? Mitä tulevaisuudessa kentältä 

tarvitaan, millainen monitoimikenttä palvelisi kaikkein parhaiten? 

- Kysymyksiä Haaviston kuntolenkistä ja kuntolaitteista, ja niiden kehitystarpeista 

- Räikän kentän etusuoralle katettua katsomoa toivotaan kovasti. Mahdollistaisi muun 

muassa isompien urheilu- ja muiden tapahtumien järjestämisen. 

- Skeittiparkin tilanne. Painopenkan purku alkaa huhti- toukokuun vaihteessa. Jos kesä on 

hyvä ja kaikki menee nappiin, niin parkki valmistuu syksyllä. Erilaisia työvaiheita on niin 

monia, että kaiken pitää tällöin loksahtaa kohdilleen, mutta se on mahdollista. Paikan 

vaarallisuus (muun muassa radan läheisyys) ja maaperän pehmeys nousivat esille. 

 

6. Ehkäisevä päihdetyö seuroissa / Ylöjärven malli 

 Päihteiden haittojen ennaltaehkäisemiseen koostettu PowerPoint-esitys 

 Tuomo Järvinen esitteli ja kävi materiaalin läpi  

 Materiaali välitetään kokouksen jälkeen kaikille kokouksessa mukana olleille vapaasti 

käytettäväksi 

 Valmiita tai puolivalmiita somepäivityspohjia? Tukevan materiaalin tarve, etenkin 

urheiluseuroissa toimiville vapaaehtoisille nuorille valmentajille tai vastaaville? Nuorille ja 

vanhemmille löytyy melko hyvin jo eri toimijoilta materiaaleja jakoon. 



7. Muut asia 

 Talvikauden (1.9.2021-30.4.2022) vakiovuorohaku käynnissä nyt. Vuorot haettava 

viimeistään pe 30.4.2021. 

 Hämeen Liikunnan ja Urheilun terveiset 

 Ylöjärven Pallo toivoo talvikauden salivuorojen osalta kaikille joukkueille vuoroja. 

Keskustelua yleisesti vuorojen jakamisesta ja mahdollisista ongelmakohdista. 

 Tsempit vuoropalapelin rakentamiseen!  
 

8. Seuraava kokous 

 Seuraava kokous järjestetään torstaina 12.8.2021. 

9. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin klo 20.02. 

 

Muistion koosti palvelusihteeri Anssi Flink. 


