
 
 
 

Ylöjärven seuraparlamentti, järjestäytymiskokous 
 
Aika: To 2.2.2023 klo 17.31-19.21  
Paikka: Ylöjärven kaupungintalo, hallituksen kokoushuone 
 
Osallistujat: 
Sini Aalto, Ylöjärven kaupunki  
Jyrki Tanhuanpää, Ylöjärven kaupunki  
Heikki Puttonen, Ylöjärven kaupunki  
Kirsi Salojärvi, Tekninen lautakunta  
Juha Alhamo, Hyvinvointilautakunta  
Ari Uusikartano ja Mira Ronkainen, Shotokan karateseura 
Sanna Sintonen, Goodwill Riders 
Juha Koljonen ja Jenni Torvinen, Ylöjärven Ryhti 
Juha Kanto, Ylöjärven Ilves  
Timo Mäkinen ja Gitte Määttä, Ylöjärven urheilijat  
Erkki Lahtinen, Mutala Jr.  
Arto Paananen ja Arja Sonne, Ylöjärven Pallo  
Raimo Lepistö, Ylöjärven Olkkoset  
Emmi Sarvijärvi, Parkkuun Leijonat  
 

1. Kokouksen avaus ja paikallaolijoiden toteaminen 
 

Liikuntapäällikkö avasi kokouksen klo 17.31. 
Todettiin paikallaolijat. Mukana kokouksessa myös varajäseniä tutustumassa toimintaan. 
 

2. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta kaudelle 2023-2024 
 

• Ehdotettiin Juha Kantoa puheenjohtajaksi ja hänet valittiin yksimielisesti. 
 

• Ehdotettiin Ari Uusikartanoa varapuheenjohtajaksi ja hänet valittiin yksimielisesti. 
 

3. Seuraparlamentin toimintaperiaatteet ja vuosikello 2023 
 

Puheenjohtaja esitteli vahvistetut seuraparlamentin toimintaperiaatteet sekä tarkasteltiin 
seuraparlamentin vuosikelloa 2023.  
 

4. Lautakuntien sekä liikuntapalveluiden ja ulkoliikunta-alueiden ajankohtaiset 
 

Liikuntapäällikkö esitteli hyvinvointilautakunnan asiat. Näitä oli mm. joulukuun taksapäätös, vuoden 2022 
parhaiden urheilutoimijoiden valinta sekä historian ensimmäisen kummiurheilijan valinta. Kummiurheilija 
on kaupungin sponsoroima urheilija, joka nyt valittiin ensimmäisen kerran. Jatkossa kummiurheilijaksi 
voidaan järjestää haku ja sponsoroinnin kohde voi olla myös joukkue. Liikuntapäällikkö esitteli lisäksi 
liikuntapalveluiden toimintasuunnitelmaa. 
 
 
 
 



 
 
 
Työmaapäällikkö kertoi ajankohtaisista asioista ulkoliikunta-alueista. Näitä olivat mm.  
- Siltatien kenttä valmistuu syksyllä 2024 
- Harjulla on ollut ongelmia lumitilanteen kanssa, mutta Maunnussuolla onnistuttu järjestämään hiihtokisat 
(YRyhti) 
-  Ansomäkeen tulossa tekonurmi ja uusi jääalue 
- Kuruun tulossa uusi jääkiekkokaukalo ja tenniskenttä 
 

5. Palkitsemisgaala ja vuoden parhaiden urheilijoiden valinta 
 
Vuoden 2022 parhaat urheilutoimijat palkitaan palkintogaalassa to 9.2.2023. 
Paikalle on kutsuttu rajattu määrä liikuntatoimijoita, päättäjiä ja kulttuuritoimijoita. 
 
Esityksiä parhaiksi urheilutoimijoiksi saapui 29 kpl, mutta enemmänkin olisi voinut olla. Keskusteltiin siitä, 

kuinka esityksiä tai ilmoituksia urheilumenestyksestä voisi saada enemmän. Kuinka kynnystä voitaisiin 

madaltaa. Yhtenä toimenpiteenä voisi olla, että vuoden ”urheilija” lomake olisi koko vuoden auki.  

6. Toiminta-avustukset liikuntatoimintaan 2023 
 
Avustusten hakuaika 1.-31.3.2023 yhdessä muiden hyvinvointilautakunnan avustusten kanssa. 

Avustusten jakokriteereihin esitetään muutoksia hyvinvointilautakunnan kokouksessa 14.2.23. 

Liikuntapäällikkö esitteli nämä muutokset ja uuden kriteeristön 1.3.23 alkaen. Käytiin asiasta keskustelua ja 

seuraparlamentilla ei ollut niihin lausuttavaa. 

7. Muut asiat 
 

- Harrastamisen Ylöjärven malliin haetaan yhteistyökumppaneita 21.2 mennessä. 
- Kumppanuusfoorumi 22.2. Kaupungintalolla 
- Seuratoimijoille löytyy erilaisia koulutuksia osoitteesta www.info.suomisport.fi  
 

8. Seuraava kokous 
 

• Torstaina 13.4 klo 17.30. Paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa, 
 

9. Kokouksen päättäminen  
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.21 
 
 

 

 


