
Ylöjärven seuraparlamentti 
 
Osallistujat:  
Juha Kanto / Ylöjärven Ilves Puheenjohtaja 
Heikki Puttonen / Ylöjärven kaupunki (Sihteeri) 
Tuomo Järvinen / Ylöjärven kaupunki (Koolle kutsuja)   
Jyrki Tanhuanpää / Ylöjärven kaupunki 
Kirsi Salojärvi / tekninen lautakunta 
Juha Alhamo / hyvinvointilautakunta  
Helmi Kelloniemi Nuorisovaltuuston edustaja  
 
Sanna Sintonen / Goodwill Riders  
Juha Koljonen / Ylöjärven Ryhti  
Maria Nummela / Ylöjärven Isku  
Gitte Määttä Ylöjärven urheilijat  
Erkki Lahtinen Mutala Jr. 
Matti Leminen Uplakers 
 
 
1. Kokouksen avaus klo: 18.02 
 
2. Seuraesittely / Maria Nummela / Ylöjärven Isku 
 
Maria Nummela esitteli Ylöjärven Iskun toimintaa 
 

- Toiminta on joukkuevoimistelu painotteista 
- Myös 35 vuotiaitten harrastustoimintaa Käpy 
- Jäseniä n. 200 Hlöä 
- Kuusistontien sali olosuhteina ok. Välineistö ok. 
- Youtubesta löytyy Ylöjärven Iskun esittelyvideo. 

 
3. Kaupungin liikuntapaikkakatsaus / Jyrki Tanhuanpää 
 
Yleiset alueet 

- Parkourpuisto tulossa Kauraslammen koululle (Kuusistontie) 
- Räikän rantaan tulossa ulkokuntosali 
- Skeittiparkki viimeistellään keväällä. Avajaiset kesäkuun alussa. 
- Siltatien kenttien tekeminen alkaa keväällä 
- Keskusteltiin graffiittien maalaamisesta Haaviston alikulkuun sekä skeittiparkkiin. Mahdollista, 

mutta ei ole tekijöitä. 
 
4. Muistutukseksi tärkeitä päivämääriä 
 
Tuomo Järvinen kertoi tärkeät päivämäärät 
 
Toiminta-avustuksen hakukäytäntö  
-Toiminta-avustuksien viimeinen hakupäivä 31.3.2022 (PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTTUNUT) 
Toiminta-avustusta haetaan hakulomakkeella, joka löytyy nettisivuilta  
 
Vakiovuorojen hakuajat 2022 
Kesäkaudelle (1.6.-31.8.2022) su 13.3.2022 klo 21 mennessä 
Talvikaudelle (1.9.2022-31.5.2023) la 30.4.2022 klo 21 mennessä  
 
Vakiovuoroja haetaan sähköisellä vakiovuoro lomakkeella.  
HUOM kesäkaudelle ja talvikaudelle on eri linkki! 
 
 
 
 



5. Vekara Olympialaiset 27.4.2022 ke Klo 18.00-20.00 Paikkana Ylöjärven Ilves areena Ulkoilijantie 3  
 
Vekara Olympia tapahtuma järjestetään päiväkoti-ikäisille lapsille ja heidän perheilleen ke 27.4.2022  
klo 18-20. Tapahtuma koostuu liikunnallisista aktiviteeteistä ja mukaan on tarkoitus saada myös seuroja 
pitämään omia aktiviteettipisteitään. Mikäli seurat ovat kiinnostuneita ottakaa yhteys Lasten ja nuorten 
liikuntakoordinaattoriin Kaisa Hakalaan kaisa.hakala@ylojarvi.fi 
 
 
6. Seuraparlamentti kokouspalkkiopäätös 
Kokouspalkkio uuden hallintosäännön mukaisesti 75 €/kokous vuoden 2022 alusta lähtien 
*Jokaisen kokouksen jälkeen toimitetaan Alasen Päiville (Toimistosihteeri) kokousmuistio, josta käy 
selville paikalla olleet 
 
Tuomo Järvinen lähettää ohjeistuksen, mitä tietoja ja minne tulee lähettää. 
 
7. Muut asiat  
- tapaaminen kulttuuriparlamentin kanssa 
Keskusteltiin tapaamisesta ja todettiin, että tapaaminen voi olla hyvä idea. Tuomo Järvinen ja Minna 
Vallin valmistelee, mitä tapaamisessa käsiteltäisiin. 
- Seuraparlamentin lausunto valtuustoaloitteeseen (aloite lopussa) 
 
Seuraparlamentti lausuu valtuustoaloitteeseen seuraavaa:  
Jatkossa on huolehdittava, että seuraparlamentti jatkaa toimintaansa aktiivisena Ylöjärven kaupungin 
seurojen äänitorvena sekä pidettävä huolta siitä, että seura-avustukset pysyvät paikallisina oman 
kaupungin päätösvallassa. 
 
8. Seuraava kokous 

- torstai 28.4.2022 klo 17.00 (kaupungin talo) 
Aiheena erityisesti Mapsto 2023-2027-asiat 

 
9. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27 
 
 
Valtuustoaloite järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi sote-uudistuksen 
toimeenpanovaiheessa 
  
Kaupunginvaltuusto 07.02.2022 § 15   
140/00.04.02/2022   
"Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus vaikuttaa sote-järjestöjen toimintaan. 
Toimintaympäristön muutos haastaa järjestöt rakentamaan yhteistyötä hyvinvointialueiden ja kuntien 
kanssa. Järjestöjen toiminnalla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja 
turvallisuutta. Järjestöjen toiminta täydentää julkisia palveluita. Järjestöjen tarjoama tuki voi olla 
esimerkiksi osa palveluketjua tai -kokonaisuutta. Järjestöjen toiminnan tukeminen on myös jatkossa 
kuntien vastuulla, koska hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yhä edelleen myös kuntien vastuulla. 
  
On tärkeää, että järjestöjen avustamisen toimintatavoista sovitaan yhdessä hyvinvointialueen kanssa niin, 
etteivät järjestöjen toimintamahdollisuudet vaarannu muutosvaiheessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
muun muassa tilojen käytön varmistamista, järjestöavustuksien turvaamista sekä kuntien ja 
hyvinvointialueiden välisestä työnjaosta sopimista. 
  
Esitämme, että vuoden 2022 aikana Ylöjärven kaupunki laatii yhdessä tulevan hyvinvointialueen kanssa 
järjestöjen tukemisen toimintaperiaatteet, joilla turvataan järjestöjen toimintaedellytykset myös 
tulevaisuudessa. Esitämme myös, että Ylöjärven kaupunki määrittelee vastuutahot, joille kuuluu Ylöjärven 
kaupungissa jatkossa järjestöjen tukeminen. 
  
Keskustan valtuustoryhmä ym." 
  
Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 



Toimenpiteet Kokouspalkkion saamiseksi seuraparlamentin jäseniltä:  
*Jokaisen kokouksen jälkeen toimitetaan Alasen Päiville kokousmuistio, josta käy selville paikalla olleet 
 
Jokaisen parlamentin jäsenen tulee käydä täyttämässä tuo alla olevan linkin takana oleva lomake. 
Linkki sähköiseen lomakkeeseen / Luottamushenkilön perustiedot 
Lisäksi  

Verokortin voit toimittaa seuraavilla tavoilla: 

− Suomi.fi-palvelun viestit-toiminnon kautta. Siirry osoitteeseen https://www.suomi.fi/viestit ja 
valitse Tunnistaudu. Vahvan sähköisen tunnistautumisen jälkeen valitse Kirjoita viesti. Valitse 
viestin vastaanottajaksi Ylöjärven kaupunki ja kohtaan ”Vastaanottajan palvelu tai asia” 
Sähköinen asiointi. Sekä viestin aiheeksi että viestin tekstiksi voit kirjoittaa  
”Verokortti”. Lisää liitetiedoksi verokorttisi joko pdf-tiedostona tai hyvänlaatuisena kuvana. 
Lähetä lopuksi viesti sivun alareunasta. 
 

− Postitse osoitteeseen  
Luottamushenkilöpalkkiot / Henkilöstöhallinto 

Kuruntie 14, PL 22 

33471 Ylöjärvi 

- Pudottamalla verokortin kaupungintalon postilaatikkoon (B-ovi). Kirjoitathan kirjekuoren päälle 

”Luottamushenkilöpalkkiot / Henkilöstöhallinto” 

 
Mikäli sinulla on käytössäsi ylojarvi.fi-sähköpostiosoite, voit myös toimittaa verokorttisi sähköpostin 
liitteenä osoitteeseen sanni.kujanpaa@ylojarvi.fi. ” 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2049dd0c-d0eb-4941-92fb-f0219154388b?displayId=Fin1823717
https://www.suomi.fi/viestit
mailto:sanni.kujanpaa@ylojarvi.fi

