
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        MUISTIO 

Ke 14.4.2021. klo 16-18.30 Teams 

 

Läsnä: Heikki Tarvainen, Ilona Pasma (poistui klo 17.30), Janne Räsänen, Risto Valkeala (poistui 17.58), Toni 

Hevonkorpi, Anna Grönroos, Leena Työläjärvi, Maija Hopeakoski, Timo Kotilainen, Jouko Turunen, Anssi 

Ylinen, Ville Salonen 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 
  

Heikki Tarvainen avasi kokouksen klo 16.00. Sihteeriksi valittiin Anna Grönroos. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  
 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Keskusteltiin, miten Hobbydeedin korvaavien alustojen, kuten 

MyEwayn käyttöönotto on sujunut käytännössä. Käytön kannalta selvitetään, onko konvertointi kalenteriin 

mahdollista. Tehdään ohjeistus jojoille. Futis-Liigan puolella käytössä Nimenhuuto. 

 

3.AJANKOHTAISET ASIAT  
 

Koronavirus-tilannepäivitys 
 

Junioriedustuksen osalta jatketaan nykyisellä koronaohjeistuksella. Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on 

päivittänyt ohjeistusta 13.4.2021 siten, että 2008 ja nuoremmat pystyvät harjoittelemaan ryhmissä myös 

sisätiloissa. Harjoittelussa tärkeää, että noudetaan annettuja koronaohjeistuksia. Tilanne olosuhteisiin 

nähden hyvä. Tämänhetkisen tiedon pohjalta pelitoiminta alkaa aikaisintaan 15.5.2021.  

 

Jalitsu-hallin purku: Avi antanut siunauksen, että talkoot voidaan järjestää sovittuna ajankohtana. 

Halliyhtiöstä toivotaan selkeät ohjeet laskuun. 

 

4.PELAAJAKEHITYS   
 

Harjoittelu- ja ottelutoiminta 

Harjoittelutoimintaa on toteutettu olosuhteiden puitteissa normaalisti, myös fysiikkaharjoittelu on siirretty 

ulos. 2007 -syntyneet ja vanhemmat ikäluokat harjoittelevat ilman kontaktia 10 hengen ryhmissä. 

Nuoremmat ikäluokat 10 hlön ryhmissä. 

 

Ottelutoiminnan puute haasteena. Sarjat alkavat aikaisintaan 15.5.2021, mahdollisesti aloitus siirtyy 

kesäkuulle. 2007-ikäluokan Huuhkajaturnaus on siirretty pelattavaksi 5.-8.8-2021. Maajoukkueleirit olleet 

nuoremmissa ikäluokissa tauolla.  

 

Tyttöpuolella tilanne on vastaava. Kun pelitoiminta vapautuu, käynnistetään/jatketaan yhteydenpitoa 

aktiivisemmin yhteistyöseurojen kanssa (Y-Ilves ja Leki). Tyttöjen aluejoukkuetoiminnan tilannetta 

päivitetään seuraavan kerran mahdollisesti kesäkuussa. Toukokuun loppuun saakka toiminta on peruutettu.  

 



Koulutukset ja valmennus 

Ilves-valmentajien koulutuksia on jatkettu. 17.4. 2021 pidetään ikävaihekoulutus 5-11-vuotiaiden 

valmentajille. Suunnitteilla myös Ilves identiteettikoulutus pää-, ja vastuuvalmentajille, toteutus ensi kauden 

aikana. 

 

Valmennuksen laadun- ja kehittymisenseuranta on aloitettu. Esimerkkinä tietyt avainharjoitteet, jotka 

kuvataan harjoittelujakson alussa ja lopussa. Käydään läpi pelaajan kehittyminen ja monitoroidaan tätä 

kautta.  Kehitetään myös muita malleja/menetelmiä. Auditoinnin tavoitteena on selvittää, että nykyiset 

toiminnot ja toteutus vastaavat strategiaan määriteltyjä odotuksia ja suunnitelmia.  Tulosten tarkastelu 

esim. kvartaaleittain.  

 

Eeva-Maija Saaren potkutekniikkakoulutus on siirtynyt myöhemmäksi vallitsevan tilanteen takia. 

Mahdollisesti alkukesästä tai syksyllä.  

 

5.FUTIS-LIIGAN TOIMINTA   
 
Futis-Liigassa ilmoittautumisia tällä hetkellä noin 2440, ilmoittautumistilanne on ajankohtaan ja tilanteeseen 

nähden hyvä. Kauden aloitus on siirretty 3.5.2021 koronarajoitusten vuoksi. Kokonaisuus tulee olemaan 

erilainen, jos toimitaan pienryhmissä. Viestinvälitys Topparin kautta, samoin peliasutilaukset.  

 

Aluejoukkueet lanseerattu. C-ikäluokista ylöspäin ei toistaiseksi ole juuri ilmoittautumisia. Toivotaan, että 

saadaan aktivoitua myös vanhemmat ikäluokat. 

 

6.OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   
 

Leinolan kentän osalta uusittava matto ja mahdollisesti kentän yhteyteen myös pukukoppi. Tiedustellaan 

kaupungin halukkuutta osallistua Leinolan olosuhteiden kehittämiskustannuksiin. Leinolan kentän maton 

uusiminen on tällä hetkellä kiireellisin olosuhteiden kannalta, Vuoreksen alusta hieman paremmassa 

kunnossa. Toni Hevonkorpi kontaktoi päätoimittajat sekä kartoittaa myös pienempien yritysten osalta 

tarjoukset. Toteutetaan mahdollisesti kesätauolla (Leinola kesällä 2021 ja Vuores 2022?). 

Seurataan Jalitsu-hallin tilanteen kehittymistä. Tilanne ei vaikuta hallihankkeeseen, jota toteutetaan 

eteenpäin sovitulla tavalla.  

 

7.ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 
 
Käytiin läpi luonnos tilinpäätöksestä 1.5.2020-30.4.2021. Päättyvä tilikausi vielä kesken, mutta se tulee 

olemaan todennäköisesti lievästi alijäämäinen poikkeusajan haasteista johtuen. Jaosto hyväksyi esityksen ja 

tilikauden päättäminen käydään johtajiston johdolla ja esitellään johtokunnalle 26.4.2021.   

Ensi tilikauden 1.5.2021-30.4.2022 budjettiesitys hyväksyttiin. Jaoston puheenjohtaja käy vielä tarkennukset 

(siirtokorvaukset) läpi ja esittelee johtokunnan kokouksessa 26.4. Olosuhteiden kehittäminen on tärkeä 

strateginen toimenpide, joka otetaan huomioon budjetoinnissa tuleville tilikausille. Käytiin keskustelu 

tulevista olosuhderahoitussuunnitelmista, esim. Leinolan ja Vuoreksen kenttien maton vaihdot sekä 

hallihanke vaativat varauksia budjettiin. Huomioidaan myös hallinnon kehittäminen jaoston kasvaessa.  

Tuottopuolella huomioidaan budjetoinnissa strateginen tavoite pelaajamäärien ja erityisesti 

ympärivuotisten harrastajien määrän kasvattamiseen sekä tyttö- ja naispuolen kehittäminen. Tutustuttiin 



Ilveksen pelaajamäärien tilastoihin kausilta 2005-2020. Budjetin toteutuminen vaati myös keskusteluja 

toimintamaksujen tarkastamisesta kaikissa toimintamuodoissa (mahdollinen erillinen olosuhdemaksu, 

kaikkien toimintamaksun korottaminen, tyttöjen toimintamaksujen nostaminen samalle tasolle kuin pojat, 

yhteistyöseurakuviot yms..).  

 

8. VIESTINTÄ  
 
Futis-Liigan uudet kotisivut on otettu käyttöön huhtikuun alussa https://ilvesfutisliiga.fi/ . Uusista 

kotisivuista tullut tähän mennessä positiivista palautetta. Tavoitteena on ollut selkeyttää rakennetta ja 

ohjautuvuutta sivustolla. Seuraavaksi on toteutusvuorossa junioriedustuksen sivut, jotka pyritään saamaan 

valmiiksi toukokuun aikana. Mediatiimi kokoontuu to 15.4.2021 suunnittelemaan toteutusta. 

 

Kokonaisuutena Ilves ry:n alainen yhteinen nettisivuprojekti on tuottanut jonkin verran haasteita johtuen 

sekä aikatauluista että jaostojen hieman erilaisista näkemyksistä tiettyihin yksityiskohtiin liittyen. 

Neuvotteluja on kuitenkin käyty ja ulkoasua, rakennetta sekä värimaailmaa on saatu vietyä jalkapallojaoston 

Mediatiimin näkemyksen suuntaan jaoston alaisilla sivuilla.  

 

9. MUUT ASIAT  
 

Edustus Oy:n käytössä on ollut vuoden alusta lisätiloja, joiden johdosta edustuksen vanhan huoneen 

käyttöaste on ollut aiempaa pienempi. Huoneen jatkokäyttöä mietitään. Jalkapallojaoston kehityspäällikkö 

Toni Hevonkorven työpiste on edelleen kyseisessä huoneessa. 

 

Ilves jalkapallojaoston sisäiset 90v juhlat on suunniteltu pidettäväksi Murikassa. Silja-turnauksen vuoksi 

päivämäärää siirrettiin lauantaiksi 21.8.2021.  

 

Seuran 90v osallistujalista 9.10.2021. Maksimimäärä jalkapallojaoston listalta on 140 hlöä. 

Vanhat pelaajat kutsutaan 4.8.2021 kutsuotteluun. 

 

Valokuvaus: junioriedustuksen valokuvaus toteutetaan kesällä Vuoreksessa koronatilanteen niin salliessa. 

 

Kesän tulevista futiskouluista toivottiin tietoa ja mainoksia kotisivuille sekä sosiaaliseen mediaan 

mahdollisimman pian. Lähtökohtaisesti futiskoulut on perinteisesti pidetty kesäkuun ensimmäisellä viikolla. 

 

Mahdollinen Venezia FC-koulu junioreille lokakuussa syyslomaviikolla?  

 

Kausikortit tulossa lähiviikkoina. Nouto toimistolta.  

 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 
 
Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.5.2021 klo 16. 

https://ilvesfutisliiga.fi/

