
SEURATIEDOTE 1/2023 (17.2.2023)  
 

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 parhaat urheilutoimijat ja kummiurheilijan julkistus 

 

Ylöjärven kaupunki palkitsi vuoden 2022 parhaat ylöjärveläiset urheilutoimijat Vanhalla Räikällä to 9.2.2023 

pidetyssä Palkintogaalassa. Samassa tilaisuudessa julkistettiin myös Ylöjärven kaupungin uusi 

kummiurheilija. Vuoden parhaat urheilutoimijat ja muut palkitsemisen valitsi hyvinvointilautakunta 

kokouksessaan tammikuussa. 

Vuoden 2022 urheilutoimijat 

 
Vuoden urheilija: Santtu Tahvanainen, keilailu 
Vuoden nuori urheilija: Joona Reiman, telinevoimistelu 
Vuoden joukkue: Naisten Futsal edustusjoukkue, Ylöjärven Ilves 
Vuoden seuratoimija: Leena Pohjonen, Ylöjärven Ryhti (lentopallo) 
Vuoden teko: Salme Nummela/Taekwon-don musta vyö 82-vuoden iässä 
 

Kunniamaininta SM-menestyksestä ja muusta menestyksekkäästä urheilutoiminnasta 
 

Alla olevat ansainneet lajissaan SM-kultaa vuonna 2022: 

• Honkaniemi Nella, paini, Koovee 

• Huhtamäki Pietari, painonnosto, Ylöjärven Ryhti 

• Leppälä Viktor, motocross, HMK 

• Mäkinen Miro, yleisurheilu, Ylöjärven Urheilijat 

• Pietilä Riina, BMX, Tampere Bike Club 

• Pihlajamäki Jani, painonnosto, Kurikan PunttiKubi 

• Ristolainen Minna, voimanosto, Ylöjärven Ryhti 

• Selin Jutta, painonnosto, Tampereen Pyrintö 

• Tyrkkö Saara, lentopallo, Valepa 

• Vähäkoski Antti, painonnosto, Ylöjärven Ryhti 
 
Alla olevat ovat olleet ansiokkaita kansainvälisesti ilman SM-kultaa: 

• Ahopelto Voitto, voimanosto, Ylöjärven Ryhti 
• Ketonen Kaisa, jääkiekko, Hämeen erotuomarikerho 
• Kyrkkö Emilia, jääkiekko, Team Kuortane 

• Skyttä Naatan, Jalkapallo, Toulouse FC 
 

Kummiurheilija 
 

Kummiurheilija valittiin nyt historian ensimmäisen kerran. Kummiurheilija on Ylöjärven kaupungin 

sponsoroima urheilija, joka tuo omassa viestinnässään esille ylöjärveläislähtöisyyttään ja Ylöjärven 



kaupunkia. Ylöjärven kaupunki puolestaan tukee urheilijaa rahallisesti sekä nostaa esille hänen 

saavutuksiaan. 

Historian ensimmäiseksi kummiurheilijaksi hyvinvointilautakunta valitsi telinevoimistelija Joona Reimanin. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Toiminta-avustukset liikuntatoimintaan 2023 

 

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain toiminta-avustuksia liikuntatoimintaan. Toiminta-avustus on 

yleisavustus, jota voivat anoa kaikki Ylöjärvelle rekisteröityneet yhdistykset, jotka ovat järjestäneet 

liikunnallista toimintaa vähintään vuoden ajan. 

Toiminta-avustus on haettavana 1.–31.3.2023. Sähköinen lomake avautuu hakuajan alkaessa 

liikuntapalveluiden avustukset -sivuille. 

Vuoden 2023 kriteeristöä on päivitetty ja painotus avustusten myöntämisessä on yhä enemmän lasten ja 

nuorten liikunnan tukemisessa. 

1. Määrälliset painopisteet (painotus: 80 %)  

• Säännöllisesti toiminnassa olevien alle 18-v määrä (40%) 

• Säännöllisesti toiminnassa olevien määrä yli 18-v. (15%) 

• Vuosittaisten tapahtumien määrä (osallistumiset ja järjestetyt kilpailut, liikuntatapahtumat)(10%) 

• Kaupungin ulkopuolisten tilojen käytöstä syntyvät kustannukset(15%) 

 

2. Laadulliset painopisteet (painotus: 20 %)  

• Urheilumenestys sekä toiminnan monipuolisuus, suunnitelmallisuus ja kehittäminen 
(koulutukset, saavutukset, kehittämistoimet, oheisharjoittelu, toimintasuunnitelma) (5%) 

• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (muu kuin kilpaurheilu) (5%) 

• Yhteisöllisyys ja yhteistyö (yhteisölliset tapahtumat, muu yhteistyö) (5%) 

• Ekologinen kestävyys ja yhdenvertaisuus/tasa-arvo (5%) 
 

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

…………………………………………………………………………………… 

3. Seuraparlamentti 2023-2024 aloitti kautensa 

 

Uusi seuraparlamentti vuosille 2023–2024 piti järjestäytymiskokouksen torstaina 2.2.2023. Kokouksessa 

puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Juha Kanto Ylöjärven Ilveksestä ja varapuheenjohtajan paikalle 

nimettiin Ari Uusikartano Shotokan karateseurasta. 

Kokouksen asialistalla muutoin oli mm. Liikuntapalveluiden ja ulkoliikunta-alueiden ajankohtaiskatsaukset 

ja käytiin keskustelua toiminta-avustusten kriteeripäivityksestä. 

Lisätietoa seuraparlamentistä ja kokousmuistiot löytyy liikuntapalveluiden sivuilta.. 

https://www.ylojarvi.fi/avustukset-liikuntatoimintaan
https://www.ylojarvi.fi/seuraparlamentti


………………………………………………………………………………… 
 

4. Harrastamisen Ylöjärven malliin haetaan mukaan paikallisia ja alueellisia toimijoita 
 

Ylöjärven kaupunki on ollut mukana harrastamisen Suomen mallissa lukuvuonna 2022–2023. Toimintaa tullaan 
jatkamaan lukuvuonna 2023–2024. Toiminta kouluilla on saanut hyvää palautetta, ja nyt Ylöjärvi hakee mallille 
jatkoavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä seuraavaksi lukuvuodeksi. Tavoitteena on, että Ylöjärvi rakentaa 
valtakunnallisen mallin pohjalta oman toimintatapansa, Ylöjärven mallin. 
 
Harrastukset toteutetaan yhteistyössä ja kaipaamme joukkoomme toimijoita! 1.–6.-luokkalaisten harrastukset 
järjestetään koulujen tiloissa ja 7.–9.-luokkalaisten yritysten ja muiden toimijoiden tiloissa. Kaupunki hakee alla 
lueteltujen harrastusten toteuttamiseen paikallisia tai alueellisia toimijoita ensi kouluvuodeksi. Lisäksi haemme 
toimijoita, jotka pystyvät omissa tiloissaan järjestämään yläkoululaisille ohjattua tai omatoimista harrastusta. 
 
Arvostamme innovatiivista ajattelua ja nuorten toiveiden kuulemista, jotta harrastus on jokaiselle osallistujalle 
mieluinen. Jokaisessa harrastuksessa tulee toimijan puolesta olla vähintään yksi täysi-ikäinen ohjaaja, jonka 
tehtävänä on ohjata ja/tai valvoa toimintaa. Kaikki harrastukset järjestetään koulupäivän yhteydessä eli joko 
ennen tai jälkeen koulupäivän. Tarkemmat ajankohdat varmistuvat keväällä. 
 
Jos olet kiinnostunut toiminnasta ja sinulla / edustamallasi taholla on resurssit koululaisten harrastusten 
ohjaamiseen tai sinulla on harrastustoimintaan soveltuva paikka, jota voit tarjota toiminnan käyttöön koko 
lukuvuodeksi syyskuusta 2023 toukokuuhun 2024, käy täyttämässä tarjouskysely. 
 
Tarjouskysely tulee olla täytettynä 21.2.2023 mennessä. Tarjouskilpailun kriteereinä toimivat laatu, määrä, hinta 
sekä erityisosaaminen. Kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille tullaan lähettämään sähköpostiviestit 
päätöksistä. 
 
Alla on listattuna harrastuksia, joita nuoret ovat toivoneet Harrastamisen Ylöjärven malliin kaudelle 2023–2024. 
 

• elokuva, kuvataide, soittimen soittaminen / omien biisien tekeminen 

• parkour, jalkapallo tai futsal, kiipeily, kuntosali, laskettelu / lumilautailu, keilailu, tanssi, padel / 
sulkapallo 

• ruoan valmistaminen, koodaaminen / tietokonepelien pelaaminen  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön avustuspäätöksestä saadaan tieto huhtikuun loppuun mennessä. 
 
Lisätietoja ja tarjoukset: 

• Harrastamisen Ylöjärven mallin projektipäällikkö Heikki Puttonen, p. 044 486 0672, 
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 

• Tarjouskysely (täytä 21.3.2023 mennessä) 

• Ylöjärven harrastamisen mallin verkkosivut 

……………………………………………………………………………………… 
 

5. Sisäliikuntasalien vakiovuorot 2023-2024 
 

Sisäliikuntasalien vakiovuorojen hakuajat vuonna 2023 ovat seuraavat (muuttunut edellisestä tiedotteesta): 

• Kesäkauden vuorot (1.6.-31.8.23) haettavissa 16.4.2023 mennessä 

• Talvikauden 23-24 vuorot (1.9.23-31.5.24) haettavissa 17.4.-7.5.2023 aikavälillä 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/b9f8e469-b7fd-4238-a410-505c435ef7cc?displayId=Fin2462324
https://www.ylojarvi.fi/harrastamisen-ylojarven-malli


Hakuaikojen lähestyessä julkaistaan erillinen sähköinen lomake näitä hakemuksia varten. Kesäkauden 

vuorot pyritään jakamaan ennen talvikauden hakuajan päättymistä. Talvikauden vuorot jaetaan 

juhannukseen mennessä. 

…………………………………………………………………………………… 

6. Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
 

Valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä toteutetaan taas 10.5.2023. Se on kaikenlaisen liikkumisen 

kokeilu- ja pop up –päivä, jota on toteuttamassa suuri joukko toimijoita valtakunnallisesti. Kunnat on 

haastettu mukaan ja me tartuimme haasteeseen. Nyt me haastamme seurat mukaan!  

Unelmien liikuntapäivä on mahdollisuus tehdä näkyväksi paikallisten liikkumista edistävien tahojen, eli 

teidän seurojen, toimintaa ja liikuntaolosuhteita. Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja 

löytämään uusia tapoja liikkua. 

Haastammekin nyt seurat ja muutkin kaupungin yhdistykset järjestämään erilaisia, kaikille avoimia, 

liikuntatapahtumia. Ne voivat olla yksinkertaisesti avoimet ovet treeneissä ja lajikokeiluja tai jokin isompikin 

tempaus. Kun keksitte idean, niin laittakaa tapahtuma tiedoksi kaupungin liikuntakalenteriin ja somettakaa 

tapahtumasta tunnisteella #unelmienliikuntapäivä. 

Lisätietoa Unelmien liikuntapäivästä Olympiakomiten sivuilla. 

…………………………………………………………………………………… 

7. Näkyvyyttä liikuntapalveluiden somessa? 
 

Nostamme mielellämme some-tileillämme esille ylöjärveläisten toimijoiden tapahtumia ja toimintaa. Jos 

seura tägää meidät julkaisuissaan, niin saamme tiedon julkaisusta ja tiedämme, että saamme luvan jakaa 

kuvan tai videon tarinavirtaamme. 

Laita tekstiin tai tarinaan merkintä @ylojarvenliikuntapalvelut, niin saamme ilmoituksen. 

 
 
 

Tarmokasta talvikauden loppua toivottaen, 

Sini Aalto 

Liikuntapäällikkö 
 

 

 

https://www.ylojarvi.fi/liikuntakalenteri
https://www.olympiakomitea.fi/liikunnallinen-elamantapa/unelmien-liikuntapaiva/

