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Ylöjärven seuraparlamentti 8.9.2022 
 
 
Kokouksessa paikalla:  

 

Sini Aalto, Ylöjärven kaupunki  

Kaisa Hakala, Ylöjärven kaupunki          

Kirsi Salojärvi, Tekninen lautakunta 

Konsta Tikkakoski, Nuorisovaltuuston varaedustaja  
Ari Uusikartano, Shotokan karateseura 

Sanna Sintonen, Goodwill Riders 

Juha Koljonen, Ylöjärven Ryhti 

Juha Kanto, Ylöjärven Ilves Pj 

Maria Nummela, Ylöjärven Isku  
Timo Mäkinen, Ylöjärven urheilijat 
Erkki Lahtinen, Mutala Jr. 
 
 

 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja aloitti kokouksen klo 18.02. 
Paikallaolijoiden esittelyt. 
 

2. Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkarakentamisen tilannekatsaus 
 
*Seuraavassa kokouksessa käydään liikuntapaikkarakentaminen tarkemmin, koska asioista vastaava 
Jyrki Tanhuanpää ei ollut paikalla. 

 
*Liikuntapalveluiden tilojen vuorojaot seuroille on tehty ja vuorot kestävät tällä kaudella toukokuun 
loppuun saakka. Avaimia on saleihin niukasti, joten kaikki ylimääräiset tulisi palauttaa hetimmiten 
kouluille. 

 
*Varausjärjestelmä Timmin tilalle on tulossa Seutuvaraamo -järjestelmä. Tämä edellyttänee 
sähköisiä lukkoja liikuntasaleihin toimiakseen. Tämä helpottaisi samalla avainongelmia. 

 
*Keskustelussa nousi esille, että liikuntapaikkarakentamisessa voisi huomioida paremmin seurojen 
välineiden säilytystilan.  
 

3. Lautakuntien asiat 
 
Lautakuntien liikunta-asioita koskevat päätökset käytiin läpi. Lautakuntien pöytäkirjat ovat nähtävillä 
kaupungin nettisivuilta. 
 
* Tekninen lautakunta (päätökset 31.8.)  
Kuntoportaiden rakentaminen Soppeenharjulle kirjattu MAPSTOSSA vuodelle 2026. 
 
* Hyvinvointilautakunta (päätökset 23.8.) 
Tilaussaunan lämmityksestä veloitetaan 10€ lisämaksu tilanteissa, avustaja ja avustettava ovat eri 
sukupuolta. 
 

4. Kaupungin talousarvio 2023 
 
Ylöjärven kaupungin talousarviota vuodelle 2023 valmistellaan syksyn aikana. Käytiin läpi 
ajankohtainen tilanne.  
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Talousarvion valmistelussa seurojen avustusten esitetään pysyvän ennallaan, mutta liikuntatilojen 
tuntihintojen nostamista on suunniteltu n. 5%:lla.  
 
Seuraparlamentti haluaa antaa päättäjille seuraavan lausunnon: 
 
Talousarviossa 2023 liikuntatilojen tuntihintojen nostamiselle ei ole perusteita, mikäli avustuksia ei 
tulla nostamaan samassa suhteessa. Salivuokrien nousu nostaa myös harrastamisen hintaa perheille. 
Jo nyt useilla perheillä on vaikeuksia kustantaa lasten harrastuksia. 
 

5. Kunnan ja yhdistysten yhteistyö henkilöstöasioissa 
 
* Seurojen työntekijätilanne?  
Kokouksessa keskuteltiin seurojen työntekijätilanteesta. Seurojen työntekijät koostuvat pääasiassa 
vapaaehtoisista. Pohdittiin voisiko kaupunki ja seurat tehdä yhteistyötä työntekijätilanteen 
parantamiseksi. Tämä idea sai kannatusta seurojen puolelta.  
 
* Valmentajien rekryyn avuksi vapaaehtoistyö.fi -sivustot? 
Seurat voivat hakea vapaaehtoistyöntekijää vapaaehtoistyö.fi -sivuston kautta. Sivuston käytöstä 
Ylöjärvellä vastaa lasten ja nuorten liikuntakoordinaattori Heikki Puttonen. Seurat voivat olla 
yhteydessä häneen, mikäli haluavat luoda ilmoituksen sivustolle.  
 

6. Muut asiat 
 
*Seuraparlamentin 2023-2024 valintaprosessi. Käytiin läpi edellinen toimintatapa ja päädyttiin 
toimimaan samalla tavalla. Liikuntapäällikkö tiedustelee ylöjärveläisiltä seuroilta halukkuutta tulla 
mukaan jäseneksi seuraparlamenttiin. Vastausaikaa annetaan seuraavaan seuraparlamentin 
kokoukseen saakka, jolloin päätetään lopullinen valintatapa. Mikäli kiinnostuneita on yhtä paljon 
kuin aiemmin, voidaan uuden parlamentin seurat vahvistaa jo tuossa kokouksessa.  
Kokouksessa pohdittiin myös tulevan toimintakauden pituutta, että onko kaksi vai neljä vuotta 
parempi. Päätös tähän tehdään myöhemmin.  
 
*Liikuntapalveluiden hankkeiden tilanne (vuosikello) tarkastelussa seuraavassa kokouksessa. 
 
*Harrastusmessut 5-9lk. huoltajille Moision koululla torstaina 15.9.-22 klo 18-19.30 
Seurat ovat tervetulleita paikalle esittelemään omaa toimintaansa.  
 

7. Seuraava kokous 
 
Torstaina 27.10.2022 klo 18.00 Urheilutalon kabinetissa. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.58. 


