
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

To 11.3.2021. klo 16–18 Teams 

 

Läsnä: Ilona Pasma, Janne Räsänen, Risto Valkeala, Toni Hevonkorpi, Anna Grönroos, Maija Hopeakoski, 

Jani Tulehmo, Leena Työläjärvi, Jouko Turunen, Anssi Ylinen sekä Timo Kotilainen. 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN  
 

Ilona Pasma avasi kokouksen. Jani Tulehmo valittiin kokouksen sihteeriksi. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  
 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Todettiin, että SROI-mallinnus on nyt tehty Ilveksen 

osalta ja asiasta tullaan uutisoimaan eri medioissa ensi viikolla (ke 17.3). 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  
 

Koronavirus-tilannepäivitys 

Palloliitto antaa vapauden alueellisti tulkita koronaohjeistuksia. Pirkanmaan pandemiaryhmän 

suositusten mukaisesti linjauksen suunta on se, että harjoittelun turvaväliohjeistukset kiristyvät 

myös nuorimpien osalta, mikä saattaa aiheuttaa haasteita harjoitusten järjestämiselle olemassa 

olevassa viikkorytmissä. Varaudutaan siihen, että seurassa joudutaan kiristämään ohjeita 

entisestään.  

 

Murisee-lehti 

Lehti ilmestyy 6.4. Lehden sivumäärää on supistettu hiukan. Aineison keruu on parhaillaan 

menossa. 

 

4. PELAAJAKEHITYS 
 

Tilannepäivitys sarjojen aloituksiin 

Nuorten SM-sarjojen alkua on siirretty. Uhkana on, että myös nuorempien kilpatoiminta siirtyy, 

vaikka asettelut on tehty. Kansallisen Liigan osalta sarjan aloittamisen siirtämisestä ei ole tullut 

uutta tietoa. Veikkausliigassa seuroissa on epäyhtenäisiä kantoja aloituksen suhteen, 

päätöksiä odotellaan lähiaikoina. 

 

Hallinto-ohjesäännön mukainen joukkueiden toimihenkilöiden hyväksyminen 

Käsiteltiin joukkueiden toimihenkilölistat. Hyväksyttiin esityslistauksen mukaisesti toimihenkilöt 

joukkueisiin. 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA 

  
Futis-Liigan ilmoittautuminen päivätilanne 

Futis-Liigaan on tällä päivämäärällä 1135 ilmoittautunutta. Määrä voidaan pitää hyvänä peilaten 



historiatietoon ja epidemiatilanteeseen. 

 

Aluepäälliköiden kanssa on tehty normaalia alkavan kauden valmistelutyötä. Starttipalaverit on 

tavoitteena hoitaa keskitetysti etäyhteyksin. 

  

Pelitoiminnan uudistaminen C/B junioreissa 

Vanhempiin ikäluokkiin on tällä hetkellä kaikkiaan noin 70 ilmoittautunutta. Tehostetaan vielä 

viestintää, jotta ilmoittautumisia saadaan riittävästi ja joukkueet saadaan näin hyvissä ajoin 

perustettua. Sarjatoimintaan on lisäksi pyydetty naapuriseuroista täydennystä.  

 

Keskusteltiin markkinoinnin tehostamisesta koulujen suuntaan niin, että seura jalkautuisi 

toteuttamaan liikuntatunteja, jonka yhteydessä olisi mahdollista mainostaa Futis-Liigan 

toimintaa. Koulut ovat pääosin myötämielisiä tämän kaltaiseen toimintaan. Koulujen kautta 

markkinointi on tällä hetkellä (etäopetus) perinteisin menetelmin hankalaa, mutta myös etänä 

toteutetun liikuntatunnin kautta voisi olla mahdollista saavuttaa paljon yläkoulun oppilaita ja 

perheitä.  

 

Sovittiin, että Jouko Turunen kontaktoi Heli Rekimiestä (Ilves Fysio) ja Timo Kotilainen 

suunnittelee mainoksen harjoituspaketin yhteyteen. Ilonan kautta kontakti kouluihin. 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   
  

Käytiin läpi hallihankkeen tämänhetkinen tilanne. 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 
 

Kassatilanne toistaiseksi kohtalainen. Pääsiäisturnausta ei voida järjestää. Vuoden muut 
turnaukset pyritään järjestämään ennalta suunnitellusti.  

 

Uusi urheilualan työehtosopimus on parhaillaan neuvottelun alla. Ilves käsittelee 
sopimusehdotuksen ja ottaa kantaa järjestönä / lajikohtaisesti.  

 

8. VIESTINTÄ  
 

Kotisivujen uudistaminen etenee konkreettisesti lähiviikkoina. Futis-Liigan osio tuotetaan 

ensimmäisenä kuntoon maaliskuun aikana ja tästä edetään muiden osioiden uudistamiseen. 

 

Ilves jalkapallon intrassa tällä hetkellä olevat materiaalit siirretään Office365-ympäristöön. 

Joukkueenjohtajille ja viestintäjoukkueenjohtajille tulossa koulutus Officeen liittyen. 

 

9. MUUT ASIAT  
 

Hobbydeed 

Hobbydeed on poistumassa käytöstä 30.4.2021.  Alustan toimintavarmuus on kuitenkin jo nyt 

hyvin epävakaa. MyEwaytä voidaan hyödyntää, ja osa sitä jo käyttääkin. Vaihtoehtoina on 

myös Nimenhuuto. Coach Tools on otettu käyttöön B-junioreissa ja vanhemmissa. Omaan 



yhteiseen järjestelmään (Toppari) siirtymistä selvitetään, mutta toistaiseksi turvaudutaan em. 

alustoihin. 

 

Viestintäryhmä laatii ohjeistuksen ja koulutuksen joukkueille siirtymästä toiseen alustaan 

maaliskuun aikana. 

 

Ilves jalkapallojaoston 90-v juhlat 

Jalkapallojaoston sisäinen 90-vuotisjuhla on varattu alustavasti järjestettäväksi 31.7.2021 

Murikassa. Silja-turnaus on samana viikonloppuna, joten aikataulua täytyy vielä tarkastella 

uudelleen.  

 

Juhlavuoden mukimyynti 

Jalkapallojaosto ei hanki ry:n juhlamukeja joukkuemyyntiin. 

 

Osallistujat seuran 90-v juhliin 

Koko seuran yhteinen juhla pidetään 9.10.2021.  Illalliskortin hinta juhliin on 75 € ja 

jalkapallojaostolle on määritelty maksimissaan 140 paikkaa. OKM-ansiomerkin saajat 

sisällytetään mukaan.  

 

Jalkapallojaoston jäsenten kulukorvaukset 

 

Keskusteltiin jaoston jäsenten kulukorvauksista ja päätettiin korvaukset jaoston jäsenten, 

varapuheenjohtajan sekä puheenjohtajan osalta. Korvaukset ovat linjassa seuran 

korvaustasojen kanssa. 

 

10. SEURAAVA KOKOUS 
 

Keskiviikko 14.4 kello 16:00 

 

 

 


