
SEURATIEDOTE 3/2022 (16.11.2022)

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. Vuoden 2022 Urheilutoimijoiden haku käynnissä 2.1.2023 saakka

Ylöjärven kaupunki valitsee vuosittain parhaat seuraaviin kategorioihin:

 vuoden urheilija
 vuoden nuori urheilija (20 v. tai alle)
 vuoden joukkue
 vuoden seuratoimija
 vuoden urheiluteko

Kaikissa kategorioissa valinnan ehtona on, että valittu on ylöjärveläinen. Joukkueen kohdalla tätä tulkitaan
väljemmin, kuitenkin niin, että joukkueen on oltava ylöjärveläisseuraa edustava. Yksittäisen palkittavan ei
kuitenkaan tarvitse edustaa paikallista seuraa. Vuoden seuratoimija voi olla valmentaja, joukkueenjohtaja
tai kuka tahansa seurassa hyvää työtä tehnyt henkilö, joka seuran mielestä ansaitsee kiitosta. Vuoden
urheilutekona voidaan palkita hyvin erilaisia tekoja, jotka ovat edistäneet ylöjärveläisten liikunta-
aktiivisuutta tai menestystä. Palkita voidaan vain yhdessä kategoriassa saman vuoden aikana.

Ehdotuksia vuoden 2022 urheilijoiksi otetaan vastaan 2.1.2023 klo 21.00 saakka.
Ehdotuksen voi toimittaa sähköisellä lomakkeella tai suoraan liikuntapäällikkö Sini Aallolle
(etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi)

Vapaamuotoisessa esityksessä on käytävä ilmi esitettävän joukkueen/henkilön saavutukset
kalenterivuoden 2022 aikana, perustelut valinnalle sekä esitettävän joukkueen/henkilön yhteystiedot.

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

……………………………………………………………………………………
2. Seuraparlamentti vuosille 2023-2024 valittu

Uusi seuraparlamentti vuosille 2023–2024 on valittu seuraparlamentin kokouksessa 27.10.2022.
Seuraparlamenttiin oli mahdollista hakea mukaan 23.10.2022 mennessä vapaamuotoisella ilmoituksella.
Halukkaita ilmeni yhteensä kymmenen seuran verran, joista kaksi valittiin mukaan ensimmäistä kertaa.
Seurat ovat lueteltuna alla. Seurojen lisäksi seuraparlamentin jäseninä jatkavat edustajat hyvinvointi- sekä
teknisestä lautakunnasta, HLU:sta ja Ylöjärven kaupungilta.

Järjestäytymiskokous pidetään tammi-helmikuun aikana, jolloin seuraparlamentti valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Seuraedustajat julkaistaan verkkosivuilla, kun uusi kausi starttaa.

https://link.webropolsurveys.com/S/21861ACA8674BB87


Seuraparlamentin kokoonpano (2023-2024):

 Goodwill Riders
 Mutala JR
 Parkkuun Leijonat
 Shotokan karateseura
 Ylöjärven Ilves
 Ylöjärven Isku
 Ylöjärven Olkkoset
 Ylöjärven Pallo
 Ylöjärven Ryhti
 Ylöjärven Urheilijat

Lisätietoa seuraparlamentistä ja kokousmuistiot löytyy liikuntapalveluiden sivuilta..

…………………………………………………………………………………

3. Koulujen liikuntatapahtumat yhteistyössä seurojen kanssa

Syys- ja kevätlukukauden aikana Ylöjärven jokaiselle luokka-asteelle järjestetään liikunnallinen tapahtuma.
Syksyllä on järjestetty palloilutapahtuma 2-luokkalaisille yhteistyössä Ylöjärven Ilveksen kanssa sekä
luistelutapahtuma 5-luokkalaisille yhteistyössä Luisteluliiton kanssa. Keväällä on tulossa vielä neljä
tapahtumaa, joista ensimmäinen on hiihtotapahtuma 3-luokkalaisille, joka järjestetään yhteistyössä
Ylöjärven Ryhdin kanssa. Loput kolme tapahtumaa ajoittuvat loppukevääseen ja kannustammekin
paikallisia seuroja olemaan yhteydessä, mikäli yhteistyö kevään liikuntatapahtumissa kiinnostaa. Yhteistyön
kautta seurat saavat näkyvyyttä ylöjärveläisten keskuudessa. Tapahtumassa työskenteleville maksetaan
tehdyistä työtunneista korvaus.

Jos kiinnostuitte yhteistyöstä kaupungin kanssa, ottakaa yhteyttä: Kaisa Hakala, Lasten ja nuorten
liikuntakoordinaattori, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, p. 041 731 2144.

………………………………………………………………………………………

4. Tärkeitä kevään 2023 aikatauluja seuratoimijoille

 Toiminta-avustusten hakuaika maaliskuussa 2023
 Kesäkauden (1.6.-31.8.2023) sisäliikuntasalien hakuaika 2.4.2023 mennessä
 Talvikauden 23-24 (1.9.23-31.5.24) sisäliikuntasalien hakuaika 30.4.2023 mennessä
 Pallokenttien ym. hakuajoista voi kysyä työmaapäällikkö Jyrki Tanhuanpäältä

(etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, p. 0500 719 399)

……………………………………………………………………………………

https://www.ylojarvi.fi/seuraparlamentti
mailto:etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi


5. Seurakysely pienille liikunta- ja urheiluseuroille

Suomessa toimii noin 8000 liikunta- ja urheiluseuraa. Näistä seuroista noin 2000-2500 on pieniä alle 50
jäsenen seuroja. Moni pieni seura toimii hyvin itsenäisesti ja mediahuomiolta piilossa. Seurojen erilaiset
tukiverkostotkin toimivat pääosin isompien seurojen kanssa. Tietoa pienten seurojen toiminnasta ja
tilanteesta ei juurikaan ole.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa täydentää kokonaiskuvaa suomalaisista seuroista ja seuratoiminnasta
toteuttamalla selvityksen: ”Pienten seurojen toiminta ja tilanne osana suomalaista seuratoimintaa, sekä
niiden merkitys kilpaurheilulle, harrasteliikunnalle ja kansalaistoiminnalle.” Selvityksen toteuttaa
seuratoiminnan asiantuntija Pasi Mäenpää ja selvitys julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisusarjassa toukokuussa 2023.

Selvityksen päätietolähteenä käytetään seurakyselyä. Kysely on tarkoitettu kaikille liikunta- ja
urheiluseuroille, joilla on:

 1) jäseniä 50 tai vähemmän
 2) joiden toiminnan päätarkoitus on liikunta- ja urheilu.

Kysely ei ole tarkoitettu osakeyhtiöseuroille (oy-seurat).

Kyselyssä on 22 nopeasti vastattavaa kysymystä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran toimintaa hyvin tunteva aktiivinen toimija. Seuran antamia tietoja
käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisen seuran vastauksia ei voi tunnistaa raportoinnin kokonaisuudesta.
Kysely voi tulla seuralle vastattavaksi useammalta eri välittäjätaholta, mutta seuralta toivotaan kyselyyn
vain yksi vastaus.

Tässä linkki seurakyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/79985EEAFB7A10CE
Kyselyn vastausaika päättyy 30.11.2022

………………………………………………………………………………………

Liikunnallista loppuvuotta toivottaen,

Sini Aalto
Liikuntapäällikkö

https://link.webropolsurveys.com/S/79985EEAFB7A10CE
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