
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

To 3.9.2020. klo 17:00-19:15 

Ilves toimisto 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 

Janne Räsänen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

 Paikalla: Janne Räsänen, Risto Valkeala, Maija Hopeakoski, Anna Grönroos, Jouko 

Turunen, Leena Työläjärvi, Ilona Pasma, Heikki Tarvainen (pj.), Jani Tulehmo (sihteeri) 

 

TEAMS-yhteydellä: Toni Hevonkorpi, Ville Salonen 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

 

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. Hyväksyttiin muistio. 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

 

3.1 Koronaepidemia 

 

Keskusteltiin koronavirustilanteesta. Jalkapallojaosto suosittelee Koronavilkku -sovelluksen 

käyttöä. Viestitään applikaatiosta seuran sosiaalisessa mediassa. Edelleen viestinnässä 

noudatetaan THL:n ja Palloliiton ohjeistuksia ja suosituksia. Tapahtumissa pidetään kiinni jo 

aiemmin sovituista hygienia- ja etäisyysohjeistuksista. Seurataan Aluehallintoviraston 

mahdollisia uusia ohjeistuksia koskien mm. kokoontumisrajoituksia ja reagoidaan sen 

mukaan (huom. sisätiloihin siirtyminen). 

 

3.2 Jalkapallojaoston henkilöstötilanne 2021 

 

Janne Räsänen esitteli henkilöstön työsopimustilanteen tulevan kauden osalta. 

Neuvotteluita on vielä useita käynnissä.  

 

Todettiin, että Ilves ry:n uusi työntekijä Henri Holli on aloittanut Ilves ry:n palveluksessa 

hallinnollisissa tehtävissä. 

 

4. PELAAJAKEHITYS   

 

4.1 Pelaajamääräkatsaus 

 

Käytiin läpi pelaajamäärien kehityslukuja valtakunnallisesti ja Ilveksessä. Pelaajamäärät 

seurassa ovat kasvaneet tasaisesti. Tyttöpelaajien suhteellinen osuus (kaikista 

rekisteröityneistä pelaajista) on Ilveksessä hiukan isompi kuin valtakunnallisesti. 

Pelaajamäärien kehityksen indikaattoreita seurataan pitkällä aikavälillä osana strategista 



suunnittelua. 

 

4.2 Fyysinen valmennus ja klinikkatoiminta 2020–2021 

 

Käytiin läpi malli ja maksut, joilla on toimittu Varalan oheisharjoittelun ja Klinikkatoiminnan 

palveluiden kanssa. Tahto ja tavoite on nostaa näillä sektoreilla valmennuksen laatua ja 

toiminnan vaikuttavuutta sekä samalla kääntää rahavirtoja enemmän seuraan sisään. 

Fysioterapeuttien määrää (Ilves Plus) kasvatetaan tukemaan useamman ikäluokan 

toimintaa.  

 

4.3 Pelaajapolku 

 

Pelaajapolun kehittämisestä ja muutostarpeista ei ehditty keskustelemaan. Pelaajapolun 

rakenteeseen ei tässä kohtaa tehdä mittavia muutoksia. C-ikäluokan osalta vielä pohditaan, 

millä rakenteella ja mallilla edetään jatkossa.  

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA 

 

Risto Valkeala antoi tilannekatsauksen kuluneeseen Futis-Liiga kauteen. Kausi saatiin hyvin 
käyntiin ja kokemus heinäkuussa pelaamisesta oli positiivinen. Pelaajamäärissä oli pientä 
pudotusta koronatilanteen vuoksi. Talvitoiminnan/taitokoulujen ilmoittautumiset ovat 
vetäneet hyvin ja ryhmät ovat täynnä. 

Keskusteltiin jalkapallojaoston täydentämisestä Futis-Liigan edustajalla. Henkilön toivotaan 
olevan kiinnostunut myös laajemmin seuran jalkapallotoiminnan kehittämiseen.  

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN  

 

6.1 Hallihanke 

 

Keskusteltiin hallihankkeen rahoitussuunnitelmista, etenemisen aikatauluista ja seuraavaksi 

tehtävistä ratkaisuista. Tavoite on toteuttaa hanke vuonna 2021.Jaosto käsittelee 

hallihankkeen tilannetta seuraavassa kokouksessaan. 

 

6.2 Jalitsu-halli 

 

Keskusteltiin Jalitsu-hallin noston aikataulusta. Hallin ylläpidosta vastaa jatkossa 

ulkopuolinen kiinteistöpalvelu.  

Päätös: halli nostetaan 2.-4.10.2020.  

 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

 

7.1 Taloustilanne 

 

Janne Räsänen esitteli tilinpäätöksen (1.5.2019-30.4.2020) avainhuomiot. Tulos on 



positiivinen. Kassan tilanne todetaan olevan tällä hetkellä hyvä. Talouden kokonaistilanteen 

kannalta merkittäviä turnauksia ja tapahtumia on vielä syksyllä, mutta näiden suhteen on 

luontaisesti riskejä olemassa vallitsevan toimintaympäristön vuoksi.  

 

7.2 Toimintamaksut 2021 (-2022) 

 

Käytiin läpi eri toimintamaksuluokat ja tämän hetken hinnat sekä keskustelu seuraavan 

toimintakauden maksuista. Keskusteltiin tyttöjen toimintamaksuluokkien eroista suhteessa 

poikiin. Hintaerojen suhteen on selvitettävä tarkemmin perusteet ja mittarit maksupäätösten 

tueksi.  

 

Päätös: Toimintamaksuun tehdään 20 euron korotus koskien kaikkia ikäluokkia kaudelle 

2021. Mahdolliset korotukset tyttöjen toimintamaksuihin tehdään maksuperusteselvityksen 

jälkeen. Lisäksi tehdään ennakkopäätös olosuhdemaksusta 100 euroa alkaen vuonna 2022. 

Olosuhdemaksujen vahvistus ja lopulliset päätökset tehdään myöhemmin. 

 

7.3 Strategiset painopisteet 2021–2024  

 

Päätös: Asiaa ei käsitelty. Siirretään seuraavaan kokoukseen. 

 

 

8. VIESTINTÄ  

 

Päätös: Viestitään Koronavilkku -applikaatiosta sosiaalisessa mediassa. 

 

9. MUUT ASIAT  

 

9.1 Hallinto-ohjesääntö 

 

Käytiin läpi uusi Ilves Ry hallinto-ohjesääntö, joka on lausuntokierroksella jaostoissa. 

Johtokunta hyväksyy hallinto-ohjesäännön seuraavassa kokouksessaan.  

 

Päätös: Jalkapallojaoston jäsenet tutustuvat ohjesääntöön ja lähettävät mahdolliset 

kommenttinsa Ilona Pasmalle 17.9 mennessä. Dokumentti on toimitettu jalkapallojaoston 

kokouksen 3.9 ennakkomateriaalina. 

 

9.2 Kauden päätös ja uuden kauden aloitus 

 

Harjoitus- ja pelikausi päättyy lokakuun puolessa välissä, jonka jälkeen joukkueet 

vetäytyvät tauolle. Uuden kauden aloitus tehdään asteittain loka-marraskuun vaihteessa. 

Virallinen kauden aloitus tapahtuu viikolla 45.  

 

Päätös: Kauden aloitukseen liittyvät avauskokoukset joukkueille järjestetään TEAMS-

tapaamisena 5.11.2020. Päättäjäiset toteutetaan koronaepidemian vuoksi eri sapluunalla 



kuin aiemmin. Palkitsemiset kytketään joukkueiden omiin päättäjäisiin ja / tai 

edustusjoukkueiden otteluiden yhteyteen. 

 

9.3 OKM ja Palloliiton ansiomerkkien esittäminen 

 

Keskusteltiin ansiomerkkiperusteista ja menettelystä ehdokkaiden nimeämisestä ensi 

vuoden ansiomerkkien saajiksi.  

 

Päätös: Ilona Pasma, Risto Valkeala, Leena Työläjärvi ja Heikki Tarvainen muodostavat 

työryhmän, joka valmistelee esitykset (potentiaaliset merkinsaajat). 

 

9.4 HOPA-rahasto 

 

Keskusteltiin rahaston saldon tilanteesta ja seuraavan haun avaamisesta. Tällä kaudella ei 

ole vielä jaettu rahastosta tukea. 

  

Päätös: Tehdään 10 000 euron tilitys rahastoon. Seuraava haku avataan syyskuussa 2020. 

 

 

 

9.5 Junioriedustuskysely 2020 

 

Keskusteltiin junioriedustusjoukkueille suunnatun palautekyselyn 2020 tekemisestä. 

 

Päätös: Ilona Pasma ja Maija Hopeakoski katsovat nykyisen lomakepohjan sisällön läpi ja 

tekevät tarvittavat muokkaukset kyselylomakkeeseen (mm. koronaepidemian huomiointi). 

 

 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous 8.10 kello 16:00 

 

 Muistiin kirjasi, 

 Jani Tulehmo 

 


