
Ylöjärven seuraparlamentti 
 
Aika: To 13.1.2022 klo 18.00-19.30 Vanha Räikkä/ Teams 
 
KOKOONPANO  
Tuomo Järvinen / Ylöjärven kaupunki   

Jyrki Tanhuanpää / Ylöjärven kaupunki 

Heikki Puttonen / Ylöjärven kaupunki 

Kaisa Hakala / Ylöjärven kaupunki           

Kirsi Salojärvi / tekninen lautakunta 

Elina Kiili / YPA 

Ari Uusikartano / Shotkan 

Sanna Sintonen / Goodwill Riders 

Juha Koljonen / Ylöjärven Ryhti 

Juha Kanto / Ylöjärven Ilves Pj 

Juha Alhamo / hyvinvointilautakunta 

Maria Nummela / Ylöjärven Isku 

 

 
1. Kokouksen avaus 

  

Puheenjohtaja Juha Kanto aloitti kokouksen klo 18:01 

 

2. Seuraesittelyssä 
Shotokan Karateseura / 

Ari Uusikartano piti seuraesittelyn karateseura Shotokanista. 
 
3. Kaupungin liikuntapaikkakatsaus 

 

-ulkoliikuntapaikat / tilannekatsaus Jyrki  
- Ylöjärven kaikissa talviliikuntapaikoissa on ollut paljon käyttäjiä.  
- Toiveita on tullut paljon liittyen mm. uusiin hiihtolatuihin ja luistelukenttiin, mutta resurssit eivät tänä 

talvena riitä toteuttamaan kaikkia toiveita. 
- Retkiluistelulatuja on tehty Veittijärvelle, Metsäkylään ja Kuuselanlahdelle yksityisten toimesta. 
- Opetus- ja kulttuuriminiteriölle on tehty rahoitushakemus, joka koskee Siltatien uudistuksia.  
- Ulkoliikuntapaikoista tulossa uusi karttapalvelu kaupungin nettisivuille ja sieltä pystyy myös katsomaan, 

missä kunnossa ulkoliikuntapaikka on. 
 

4. Toiminta-avustukset 

Toiminta-avustuksen hakukäytäntö  

-Toiminta-avustuksien viimeinen hakupäivä 27.2.2022 asti 

Toiminta-avustusta haetaan hakulomakkeella. Hakemusta tulee lisäksi täydentää pyydetyillä liitteillä. 
Avustuspäätökset valmistellaan vapaa-aikalautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. 
Hakeminen 
Hakemukseen vaadittavat liitteet voidaan toimittaa paperisena Ylöjärven kaupungin liikuntapalveluille tai 
sähköpostilla. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.  
Avustushakemukseen tulee liittää hakuvaiheessa seuraavat asiakirjat: 
1. Talousarvio sekä toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan (2022) 
2. Mikäli seura ei hakenut avustusta edellisenä vuonna, liitetään hakulomakkeeseen myös: 



Viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös (= vuoden 2022 haussa vuoden 2020 TP, jos v. 2021 TP ei ole 
vielä valmis*), joka sisältää: 

• tuloslaskelman 
• taseen 
• toimintakertomuksen 
• tilin-/toiminnantarkastajien lausunnon (tilintarkastuskertomus) 
• selvityksen siitä, mihin edellisvuoden toiminta-avustus on käytetty 

5. Urheilun-ja kulttuurin palkintojen joko tilaisuus Vanhalla Räikällä 10.2.2022 
Urheilun- ja kulttuurin palkintojen joko tilaisuus pidetään Vanhalla Räikällä 10.2.2022 klo 18.00-20.00, 
mikäli meitä ei estetä sitä pitämästä 
 

6. Vakiovuorojen hakuajat 2022 

Kesäkaudelle (1.5.-31.8.2022) su 13.3.2022 klo 21 mennessä 
Talvikaudelle (1.9.2022-30.4.2023) la 30.4.2022  klo 21 mennessä  
 
Vakiovuoroja haetaan sähköisellä vakiovuorolomakkeella. Vakiovuoroa voi hakea ympäri vuoden, mutta 
hakuaikoihin mennessä saapuneet hakemukset käsitellään ensin. Hakuajan ulkopuolella saapuneet 
vuorohakemukset pyritään käsittelemään kolmen työpäivän kuluessa. Vuoro ei astu voimaan ennen kuin 
asiakas saa vuorosta varausvahvistuksen. 
 
7. Seuraparlamentin vuosikello  

Tarkasteltiin ja täydennettiin seuraparlamentin vuosikelloa. 

8. Muut asiat  

- seuraparlamentin toimintaperiaate teksti muokattu. 
- Seurojen jäsenmäärä Ylöjärven Ilveksen osalta on laskenut koronarajoituksista johtuen. 
- Ylöjärven Iskulla jäsenmäärä on laskenut koronasta johtuen ja etämahdollisuus ei ole motivoinut 

harrastajia. 
- Syksyllä 2021 Ylöjärven Ryhti sai uusia harrastajia mukaan. 
- Ratsastajaliitto on saanut uusia harrastajia korona-aikana ja hevosharrastuksen suosio on noussut.  
- Ylöjärven Ryhdin harrastajamäärä on pysynyt suhteellisen samana myös koronan ajan. 
 

9. Seuraava kokous 

- Torstai 24.3.2022 klo 18.00 Vanha Räikkä 
 
10. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja Juha Kanto päätti kokouksen klo 19:34 


