
 
 

SEURATIEDOTE 3/2021 (15.11.2021) 
 

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. Seuraparlamentin kokoukset 2021 

Ylöjärven seuraparlamentti on kokoontunut vuoden 2021 aikana 4 kertaa (21.1, 15.4, 2.9 ja 4.11).  
Seuraava kokous on to 13.1.2022 Vanhan Räikän yläkerrassa. Vuoden aikana käsitellyt asiat löytyvät          
kokousmuistioista, jotka löytyvät kaupungin sivuilta (www.ylojarvi.fi/kulttuuri-ja vapaa-       
aika/liikunta/seuratoiminta/seuraparlamentti) 
 

……………………………………………………………………………………… 

2. Seuraparlamentin toimintaperiaatteiden tekstin muokkaus  

Seuraparlamentti koostuu paikallisista liikuntaseuroista, jotka ovat itse ilmoittautuneet mukaan toimintaan. 
Uusi kokoonpano vahvistettiin seuraparlamentin kokouksessa 21.1.2021. Kaikki halukkaat seurat pääsivät 
mukaan. Vuonna 2015 seuraparlamentille määriteltiin toimintaperiaatteet, jotka löytyvät myös 
seuraparlamentin sivuilta. Vuoden viimeisessä kokouksessa toimintaperiaate tekstiä päätettiin muokata 
enemmän tätä päivää ja seurojen toimintaperiaatteita vastaavaksi. Liikuntapäällikkö viimeistelee tekstin, jonka 
seuraparlamentti sitten tammikuun kokouksessa hyväksyy. 
 

……………………………………………………………………………………… 

3. Joulun ajan salivuorot 
Alla tärkeitä aikatauluja koskien joulukuun salivuoroja! 

• Liikuntasalien käyttäjien toivotaan ilmoittavan 6.12.2021 mennessä, mikäli haluavat käyttää vuorojaan 

joulupyhien aikaan 24.-26.12.2021. Liikuntapalvelut peruu automaattisesti kaikki ko. aikavälin vuorot, 

mikäli ilmoitusta ei tule. Jos vuoroa ei ole merkittynä Timmiin, ei salissa saa harjoitella. 

Muistutuksena seuroille, että tilavarausasioita kauden aikana hoitaa vastaava liikunnanohjaaja Minna Vigren. 

Mikäli teillä on vuoroihin liittyvää kysyttävää tai muutostarpeita on hän oikea yhteyshenkilö. Liikuntapäällikkö 

toimii hänen varahenkilönään ja vastaa ainoastaan koko kauden vakiovuorojen vuorojaosta. 

 
Lisätiedot: Vastaava liikunnanohjaaja Minna Vigren, 050 523 2081, minna.vigren@ylojarvi.fi 

……………………………………………………………………………………… 

http://www.ylojarvi.fi/kulttuuri-ja


4. Vuoden 2021 urheilutoimijoiden valinta 

Urheiluvuosi 2021 lähestyy loppuaan ja Ylöjärven kaupunki hakee jälleen vuoden parhaita urheilutoimijoita. 

Vuoden parhaat valitaan saapuneiden esitysten perusteella ja valinnan tekee hyvinvointilautakunta. 

Palkitsemiset suoritetaan palkintogaalassa helmikuussa 2022. 

Ylöjärven kaupunki valitsee vuosittain parhaat seuraaviin kategorioihin: 

• Vuoden urheilija 

• Vuoden nuori urheilija (20-v. tai alle) 

• Vuoden joukkue 

• Vuoden seuratoimija 

• Vuoden teko 

Kriteerinä on, että ehdotettavan henkilön tulee olla ylöjärveläinen. Joukkueen osalta kaikkien ei tarvitse olla 

ylöjärveläisiä.  

Vuoden parhaiden ohella voidaan palkita myös muita vuoden aikana menestyneitä urheilijoita, joten esim. 

hyvästä SM-menestyksestä kannattaa ilmoittaa oikeaan kategoriaan. 

Esityksiä vuoden urheilijoiksi ja urheilutoimijoiksi otetaan vastaan 2.1.2022 klo 21 saakka sähköisellä 
lomakkeella, johon löytyy linkki kaupungin sivuilta (www.ylojarvi.fi/kulttuuri-ja vapaa-
aika/liikunta/seuratoiminta/urheilijoiden ja urheilutoimijoiden palkitseminen) 

……………………………………………………………………………………… 

 
 
Liikunnallisin terveisin 

Tuomo Järvinen 
Liikuntapäällikkö 
 

Kiitos kaikille yhteistyöstä 

vuonna 2021! 

 

 

 

http://www.ylojarvi.fi/kulttuuri-ja

