
 Muistio  
  
  
  

 
 
 

 

 1 (2) 

 

Ylöjärven seuraparlamentti 
 
Aika: To 1.12.2022 klo 18, Juustoportti Ylöjärvi (kumitie 2) 
 
Kokouksessa paikalla:  

 

Sini Aalto, Ylöjärven kaupunki  

Heikki Puttonen, Ylöjärven kaupunki          

Kirsi Salojärvi, Tekninen lautakunta 

Juha Alhamo, Hyvinvointilautakunta 

Tommi Lindroos, HLU 

 

 

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 kello: 18.15 
 
 

2. Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkarakentamisen tilannekatsaus 
 
- Liikuntapäällikkö esitteli lapsi- ja nuorisoneuvostossa 22.11. käsitellyt asiat (teemana 
liikuntapalvelut) 
- Vuoden urheilija -haku käynnissä. Ehdotuksia on tullut niukasti ja niitä toivotaan lisää seuroilta, 
varsinkin vuoden teko ja vuoden seuratoimija -kategorioihin. Ehdotukset voi lähettää sähköisellä 
lomakkeella kaupungin nettisivuilta tai suoraan liikuntapäällikölle. 
 
 

3. Lautakuntien asiat 
 
Hyvinvointilautakunta 
- Liikuntapäällikkö esitteli hyvinvointilautakunnan esityslistaa 7.12. 
Asioina mm.  
> hinnasto vuodelle 2023. Salivuokrat eivät nouse luukuunottamatta uimahallia, johon lisätään uusi 
maksuryhmä (yli 18v. seuravuorot). 
> Hämeen urheilugaala ja edustajien valinta. Myös seuraparlamentti saa nimetä kaksi edustajaa. 
Valittiin Juha Kanto ja Erkki Lahtinen sekä varalle Maria Nummela. 
> Kurun 24h -hiihtotapahtuma helmikuussa 2023, mikäli on kunta. Järjestää Kurun Kontiot 
yhteistyössä kaupungin kanssa. 
- Hyvinvointilautakunta 8.11. päätti aloittaa uimahallin lipunmyynnin/kahvion ulkoistamisprosessin. 
Kilpailutus, jolla etsitään yhteistyökumppania käynnistyy alkuvuodesta.  
 
Keskusteltiin myös energiansäästöstä. Seuroille tulossa ohjeistus energian säästämiseen liittyen sekä 
toimintaohje sähkökatkotilanteisiin. Energianhinnan nousun vuoksi mm. jäähallin vuoroihin tulossa 
20€ energiamaksu. 
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4. Kaupungin talousarvio 2023 

 
Käytiin lyhyesti läpi kaupungin vuoden 2023 talousarvion pääkohdat liikuntaseurojen näkökulmasta. 
Ei muutoksia edelliseen käsittelyyn. 
 

5. Seuraparlamentin vaihdos  
 
Seuraparlamentti 2021-2022 päätti kautensa tähän kokoukseen. Käytiin läpi kauden kokemuksia 
(onnistumisia ja asioita, joita olisi voinut hoitaa toisin) ja annettiin evästys uudelle kaudelle. 
 
Keskusteltiin, että Parkkuun Leijonat ja Olkkoset tulevat uusina jäseninä parlamenttiin, kun taas 
Uplakers sekä Keilailuliitto jäävät pois. 
 
Keskusteltiin myös, missä ollaan onnistuttu ja mitä kehityskohtia voisi tulevaisuudessa olla: 
- Seurojen omaa aktiivisuutta toivottiin lisää, jotta ei olla pelkästään kaupungin asialistan varassa. 

> Puheenjohtajalle voi laittaa ehdotuksia ennen kokouksia. 
- Palauteltiin mieleen, että mikä seuraparlamentin tehtävä on = Kaupungin ja seurojen välinen 

yhteistyö. 
- Seurafoorumeita on n. 30kpl Hämeen liikunnan ja urheilun alueella. 
- Uudet virkamiehet esittäytymään seuraparlamenttiin. (Hyvinvointipäällikkö) 
- Tulevaisuudessa kierreltäisiin liikuntapaikkoja (Jyrkin ehdotus) 
- Varaedustajia mukaan, mikäli itse on estynyt. 
- Ensimmäiseen kokoukseen myös varaedustaja (Uudet jäsenet) Ei palkkiota näille. 
- Liikuntapäällikölle tieto varajäsenistä. 
 
 

6. Muut asiat 
- Julkujärven alueelle toivottiin pientä ”kasvojen kohotusta”. 
- HLU asiantuntija Tommi Lindroos kertoi hankkeista, joista lähetetään tietoa seuroille sekä kertoi, 
että HLU järjestää seurasparrausta. Yhteyttä voi ottaa pienellä kynnyksellä. 
 

7. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.58 
 

 
 
Uuden seuraparlamentin ensimmäinen kokous 2.2.2023 klo 17.30 Kaupungintalolla. 
 


