
SEURATIEDOTE 1/2022  
 
Seuratiedote on ylöjärveläisille liikuntatoiminnassa mukana oleville yhdistyksille tarkoitettu tiedotuskanava, 
jolla kaupungin liikuntapalvelut tiedottavat tärkeistä ja ajankohtaisista asioista. Seuratiedote ilmestyy tarvitta-
essa noin neljä kertaa vuodessa.   
           

 
 
1. Vuoden 2020 ylöjärveläiset urheilutoimijat sekä kulttuuripalkinnon saaja on valittu 
 
Tänä vuonna ylöjärveläisen liikunta- ja kulttuuriväen yhteinen palkintojen jako tilaisuus pidettiin to 10.2.2022  
Vanhalla Räikällä. 
 
Vuoden 2021 Ylöjärven kaupungin urheilutoimijat: 
Vuoden urheilija: Emmi Nikkilä, joukkuevoimistelu 
Vuoden nuori urheilija: Joona Reiman, telinevoimistelu 
Vuoden joukkue: Ylöjärven Ilves, P17 
Vuoden seuratoimija: Timo Koski, Shokotan karateseura 
Vuoden teko: Ville Niemenmaa, ultrajuoksu: Tupla-Spartan (490 km) 
 
Näiden lisäksi kaupunki päätti jakaa kunniamainintoja SM-menestyksestä seuraavasti: 
(Alla olevat urheilijat voittivat Suomenmestaruuden vuoden 2021 aikana) 
Konsta Uuttera, TP 
Nella Honkaniemi, Koovee 
Veeti Huhtamäki, TP 
Jeremy Hakala, Kangasalan Melojat 
Jutta Selin, Tampereen Pyrintö 
Tero Tuohenmaa, Huittisten Voimailijat 
Antti Vähäkoski, Ylöjärven Ryhti / voimailujaosto 
 Miska Ronkainen, Ylöjärven Shotokan Karateseura ry 
 Ida Kujanpää, Tampereen Pyrintö 
 Pietari Huhtamäki, Tampereen Pyrintö 
 Vesa Korhonen, Ylöjärven Ryhti 
 Miska Salonen, Ylöjärven Shotokan Karateseura ry 
 Teemu Hällfors, Ylöjärven Ryhti 
______________________________________________________________________________________________ 
 

2. Vakiovuorohaku 2022-2023 
 
Vakiovuorot saleihin myönnetään yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Käytössä ovat kesäkausi (kesäkuu-elokuu). 
ja talvikausi (syyskuu-toukokuu). Vakiovuorot jaetaan hakemusten perusteella ennen kausien alkua, pääsääntöises-
ti koko kaudeksi kerrallaan. Vuonna 2022 kesäkauden vuorot ovat haettavissa 13.3. mennessä ja talvikauden 2022-
2023 vuorot 30.4. mennessä. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella tai isojen seurojen osalta koottuna vuoroha-
kemuksena. Vakiovuoroja on mahdollista hakea myös kesken kauden, mikäli tilaa löytyy. Yksittäiset käyttövuorot 
ovat haettavissa ympäri vuoden annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikkien liikuntatilojen taksat määritellään hyvin-
vointilautakunnassa.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Liikunnan toiminta-avustus 
Toiminta-avustus on yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjes-
täneet liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan.  Toiminta-avustuksen hakuaika päättyy 31.3.2022 (Huom. 
muuttunut päivämäärä) ja haku tehdään sähköisellä hakulomakkeella.  
 
Hyvinvointilautakunta päättää toiminta-avustuksista huhtikuun kokouksessaan. Avustuksiin myönnettävä summa 
tarkentuu, kun urheilijoiden stipendit on myönnetty. Avustukset maksetaan hakijoille päätöksen tultua lainvoi-
maiseksi ja kun hakija on toimittanut kaikki vaaditut asiakirjat hakukäytänteen mukaisesti. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

4. Liikuntapalveluille myönnetty testamentteja 
Liikuntapalveluille on myönnetty 3 eri testamenttia:  
Suunnitelmia perintörahojen käytöstä on osittain tehty ja tehdään edelleen, osa välineistä hankittu. Alla luettelo, 
mitä on jo päätetty hankkia. Vuoden 2022 aikana on tarkoitus saada luetteloa täydennettyä.  
  
-Liikuntavälineitä kuntosaleille  
-Kaikkiin kolmeen kirjastoon liikuntavälineitä vuokrattavaksi  
-Pesäpallon lyöntiverkko Vilskeeseen  
-Extra liikuntatapahtumia ja liikuntaryhmiä 2021-2022 aikana  
-Karttapalvelusovellusohjelma  
-Parkour-kokonaisuus Moision koulun kentälle  
-Ulkokuntosali pysyvästi Räikän rantaan  
-Julkujärven Frisbee-golf-harjoitusradan korien/välineiden uusiminen  
 
Hyviä ideoita, jotka palvelevat mahdollisimman laajaa joukkoa ylöjärveläisiä saa ehdottaa liikuntapäällikkö Tuomo 
Järviselle. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Seuraava Seuraparlamentti to 24.3 klo 18.00 (Vanha Räikkä) 
 

 
 
Liikunnallisin terveisin, 
Tuomo Järvinen 
 
Ylöjärven liikuntapalvelut 
Kuruntie 14 
33470 Ylöjärvi 


