
SEURATIEDOTE 2/2022 (16.8.2022) 
 

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. Henkilöstömuutoksia liikuntapalveluissa 

 

Liikuntapäällikkö Sini Aalto on palannut perhevapaalta töiden pariin elokuun alusta alkaen. Sijaisena 

toiminut Tuomo Järvinen on siirtynyt muihin tehtäviin, joten häntä ei enää tavoita vanhoista 

yhteystiedoista.  

Liikuntapalvelut kiittää Tuomoa reilun puolentoista vuoden työpanoksesta Ylöjärveläisen liikunnan eteen! 

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Sisäliikuntasalien kauden 2022-2023 vakiovuorot Timmissä – Muistattehan 

päivittää avaimet! 

 

Kaupungin sisäliikuntasalien vakiovuorot olivat haussa huhtikuussa ja päätös on toimitettu vuoroja 

hakeneille kesäkuussa. Vuorot on tallennettu Timmi -tilavarausjärjestelmään, josta ne voi käydä 

tarkistamassa. Muutoksia viralliseen vuorojakoon on jo tullut jonkin verran, sillä vuoroja on peruttu sekä 

vaihdettu. Mikäli seuralta uupuu vielä vuoroja, onkin hyvä käydä tarkistamassa vapaat ajat Timmistä. 

Vuorot käynnistyvät 1.9. alkaen ja ennen sitä kaikkien olisi päivitettävä avaimensa uusien vuorojen 

mukaisiksi. Avaimet lunastetaan joko koulusihteeriltä tai Ylöjärven urheilutalon osalta vastaavalta 

liikunnanohjaajalta ja Kurun urheilutalon osalta Kurun palvelupisteeltä. 

Lisätiedot: Minna Vigren, Vastaava liikunnanohjaaja, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, p. 050 523 2081. 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Harrastusmessut Kauraslammen koululla Kuusistontiellä 15.9.2022 

 
Kauraslammen koulun Kuusistontien toimipisteellä järjestetään oppilaiden huoltajille suunnattu 

Harrastusmessut -tapahtuma torstaina 15.9. klo 18.00-19.30. Koulu toivoo myös seurojen osallistumista 

tapahtumaan. 

 

Lisää tietoa voi kysellä lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Heikki Puttoselta, 

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi tai p. 044 486 0672. 

 

……………………………………………………………………………………… 
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4. Ohjaajia koulujen liikuntatapahtumiin 

 

Alakoulujen oppilaille järjestetään syys- ja kevätlukukauden aikana yhteensä 6 liikunnallista tapahtumaa. 

Tapahtuman toteutuksesta vastaa kaupungin lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori yhteistyössä 

lähialueen toimijoiden kanssa. Mukaan kaivataan työntekijöitä, joiden tehtävänä on ohjata tapahtumassa 

liikunnallista toimintaa oppilaille. Jokainen tapahtuma toteutetaan matalankynnyksen periaatteella. 

Tapahtumat ajoittuvat arkipäiville päiväsaikaan. Tehdyistä työtunneista maksetaan korvaus.  

Jos kiinnostuitte yhteistyöstä kaupungin kanssa, ottakaa yhteyttä:  

Kaisa Hakala, Lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, p. 041 731 2144. 

……………………………………………………………………………………… 

5. Seuraparlamentti 8.9.2022 
 

Ylöjärven seuraparlamentti kokoontuu syksyn 2022 ensimmäiseen kokoukseensa torstaina 8. syyskuuta. 
Asialistalla on mm. ajankohtaiset lautakunta-asiat, kaupungin talousarviotilanne 2023 sekä kaupungin 
liikuntapalveluiden ajankohtaiskatsaukset. 

 
Kokousmuistiot ovat luettavissa liikuntapalveluiden kotisivuilla. 

 
 
Lisätiedot: Liikuntapäällikkö Sini Aalto, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, 041 730 0165. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
Liikunnallisin terveisin 

Sini Aalto 

Liikuntapäällikkö
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