
Ylöjärven seuraparlamentti, muistio 
Aika: To 27.10.2022 klo 18.00. Teams-kokous 

Paikalla: 

• Sini Aalto, Ylöjärven kaupunki 

• Jyrki Tanhuanpää, Ylöjärven kaupunki 

• Heikki Puttonen, Ylöjärven kaupunki 

• Kirsi Salojärvi, Tekninen lautakunta 

• Juha Alhamo, Hyvinvointilautakunta 

• Helmi Kelloniemi, Nuorisovaltuuston edustaja 

• 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. 

• Arto Paananen, Ylöjärven Pallo 
 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01 

 

2. Seuraesittelyt 

Ylöjärven keilailuliitto ja Uplakers olivat poissa. Todettiin, että esittelevät toimintaa seuraavassa 

kokouksessa. Toivottiin myös, että Hämeen Liikunta ja Urheilu esittelisi omia palveluitaan seuroille. 

3. Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkarakentamisen tilannekatsaus 

- Työmaapäällikkö esitteli yleisten alueiden tilannetta 

- Siltatien kenttien pohjatöissä ollut ongelmia, mutta valmistuvat ajallaan 

- Siivikkalaan ja Ahvenistolle on tehty leikkipuistot 

- Harjulla on tehty muutoksia reitteihin sekä valaistusta on uusittu. Uutena harjulle on 

suunniteltu liikuntapalveluille suunnitelluista perintörahoista ulkokuntosali 

- Skeittiparkki on saatu valmiiksi 

- Ilkivaltaan on mennyt 20 000€ rahaa, kameroita hankittu 

- Räikän ulkokuntosali on otettu hyvin vastaan 

Liikuntapäällikkö esitteli Siltatien koulun liikuntahallin rakentamisprosessia ja näytti 

pohjapiirustukset 

- Pääkäyttäjien kanssa pidetty palaveria lokakuussa (salibandy, futsal) 

- Lattiamateriaali on herätti keskustelua → Pulastic on tulossa 

- Led-taulu mm. markkinointiin, ja perinteinen tulostaulu yhteen päätyseinään 

4. Lautakuntien asiat 

* Tekninen lautakunta (päätökset 28.9.) 

- Kirsi Salojärvi kertoi Teknisen lautakunnan päätöksistä 

- Ei juurikaan seuraparlamenttia koskevia asioita 



* Hyvinvointilautakunta (päätökset 22.9. ja 11.10.) 

- Juha Alhamo kertoi hyvinvointilautakunnan päätöksistä 

- Ei juurikaan seuraparlamenttia koskevia asioita 

 

5. Kaupungin talousarvio 2023 - Tilannekatsaus 

Ylöjärven kaupungin talousarvion valmistelu vuodelle 2023 on loppusuoralla ja valtuusto päättää 

talousarviosta marraskuun kokouksessaan. 

Käytiin läpi ajankohtainen tilanne. 

- Salivuokria ei talousarviossa nosteta esille erikseen, vaan ne ovat sisällytettynä tuloarvioon.  

- Taksojen tarkistaminen on kuitenkin nostettu esille hyvinvointilautakunnan 

talousarviokäsittelyssä talouden tasapainotuskeinona. 

- Salivuokrien nostoon suhtaudutaan kriittisesti. Seuraparlamentti toivoo, että perusteet 

salivuokrien nostamiselle käytäisiin läpi.  Korotus kohdistuu suoraan lapsiin ja nuoriin ja voi 

aiheuttaa harrastamisen loppumisen. Korotusten seurauksia tulisi katsoa laaja-alaisesti. 

- Liikuntapäällikkö valmistelee salivuorohinnat hyvinvointilautakuntalle ja ne tulevat käsittelyyn 

joulukuussa, kun ta23 on päätetty. 

- Uimahallin hinnoittelu seuraa Tamperetta, jossa aikuisten uimalippujen hinnat noussevat n. 

20%, lasten ja nuorten maksuihin ei tule korotuksia. Tämä varmistuu vasta loppuvuodesta. 

- Kirsi Salojärvi kertoi saaneensa palautetta, että ulkopaikkakuntalaiset seurat ovat vieneet 

varsinkin isojen salien viikonloppuvuoroja ylöjärveläisten nenän edestä. Hän ehdotti tähän 

ratkaisuksi, että ulkopaikkakuntalaisten salivuokria nostettaisiin, jotta omille seuroille 

vapautuisi lisää salitilaa. Maria Nummela totesi, että Tampereella taksat ovat 

ulkopaikkakuntalaisille kalliimpia. Aihe ja ehdotus sai vahvaa kannatusta. 

- Seuraparlamentti toivoo, että paikalliset seurat olisivat varausjärjestyksessä aina 

ensimmäisenä. Liikuntapäällikkö totesi, että vakiovuorohaussa näin onkin. Kauden aikaisissa 

varauksissa vallitsee nopeus-periaate, eli ensin varannut saa tilan. Keskustelua käytiin siitä, 

kuinka eri lajeilla tieto tulevista tapahtumista tulee erilaisella syklillä (esim. lentopalloliitto jakaa 

turnaukset 2 viikon varoajalla, kun taas voimistelussa tieto kisapaikasta pitää olla jo kuukausia 

ennen). Tilojen maksimaalisen käytön kannalta ei myöskään voida olla myöntämättä haettuja 

koko viikonlopun vuoroja, mikäli tiedossa ei ole muita käyttäjiä sillä hetkellä. 

- Yleisten alueiden määrärahat ovat olleet hyvällä tasolla jo pidemmän aikaa 

6. Seuraparlamentin valinta vuosille 2023-2024 

Käytiin läpi liikuntapäällikön tekemän kyselyn anti (mukaan ilmoittautuneet seurat). 

Seitsemän hakemusta oli tullut ennen kokousta ja kolme lisättiin kokouksen aikana. Kokouksessa todettiin 

nämä ilmoittautuneet seurat ja alustavat edustajat.  Alla lueteltuna ilmoittautuneet seurat: 

• Ylöjärven Pallo 

• Parkkuun Leijonat 

• Ylöjärven Olkkoset 

• Ylöjärven Ilves 

• Ylöjärven Ryhti 

• Ylöjärven Isku 

• Shotokan karateseura 



• Goodwill Riders 

• Mutala JR 

• Ylöjärven Urheilijat 

Kokouksessa todettiin, että kaikki ilmoittautuneet seurat mahtuvat mukaan uuteen seuraparlamenttiin eikä 

vaaleja tästä syystä tarvitse järjestää. Päätettiin, että yllä listatut seurat muodostavat uuden 

seuraparlamentin 2023-2024. Seurojen lisäksi seuraparlamentin jäseninä jatkaa edustajat hyvinvointi- sekä 

teknisestä lautakunnasta, HLU:stä ja Ylöjärven kaupungilta. 

Perustamiskokous sekä ensimmäinen varsinainen kokous pidetään tammikuussa 2023. Tuossa kokouksessa 

valitaan uusi puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ja todetaan mukana olevat seurat ja niiden edustajat. 

Liikuntapäällikkö toimii kokoonkutsujana ja informoi seuroja. Uusi seuraparlamentti käy läpi nykyiset 

toimintaohjeet ja päättää niiden mahdollisesti päivittämisestä. 

 

7. Muut asiat 

* Someyhteistyö liikuntapalveluiden kanssa 

- Liikuntapäällikkö esitteli liikuntapalveluiden sosiaalisenmedian kanavat. Toivomuksena 

olisi, että seurat tägäisivät liikuntapalvelut omiin postauksiinsa. Instagram 

#ylöjärvenliikuntapalvelut, Facebook Ylöjärven liikuntapalvelut 

 

- -Epilän Esa järjestää suunnistuskilpailut 27.6.2023. Etiken mukaan silloin harjulla saa liikkua 

vaan merkityillä reiteillä. 

 

- Seuraava kokous torstaina 1.12 klo 18.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin (Joululounas) 

8. Kokouksen päättäminen klo 20.25 


