
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

To 6.8.2020. klo 16-18 Ilves toimisto 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

  

Janne Räsänen avasi kokouksen klo 16.07 

  

 Läsnä: Jouko Turunen, Ilona Pasma, Janne Räsänen, Leena Työläjärvi, Jani Tulehmo, Anna 

Grönroos, Maija Hopeakoski (sihteeri)  

 Poissa: Heikki Tarvainen, Toni Hevonkorpi, Risto Valkeala 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

 

Jatketaan siitä mihin jäätiin edellisellä kerralla.  

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

 

Koronavirustoimintaohjeet  

 

o Toimitaan THL:n suositusten mukaan ulkomailta palaavien suhteen – 14vrk karanteeni (THL 

kartta) 

o Sairaana otetaan yhteys terveydenhuoltoon, toimitaan sieltä saatujen ohjeiden mukaan 

o Jos terveydenhuollossa ei suositeta koronatestiä, toimitaan ”normaalin” flunssaohjeen 

mukaisesti: flunssaoireisena ei harjoitella, yksi oireeton päivä  

o Jos pelaaja/toimihenkilö määrätään koronatestiin, ollaan karanteenissa testitulokseen asti 

o Jos koronatesti negatiivinen, saa tulla harjoituksiin 

o Muilta osin (harjoitus/ottelutapahtumat) noudatetaan Palloliiton suosituksia 

o Talvitoiminnan maksu tarkastellaan kuukausittain – maksetaan normaalisti  

o Junioriedustuksen toimintamaksulinjaus mahdollisen toiminnan keskeytymisen suhteen 

linjataan myöhemmin 

 

Strategiset painopisteet 2021-2024 

 

Yksi Ilves: Asiakkaasta ilvesläiseksi (slogan) 

o ohjelma vanhemmille, mittari: onko ohjelma olemassa, onko käyty joukkueissa läpi 

o edustusjoukkueiden kotiottelut ovat seurayhteisön tärkein kokoontumispaikka, mittarit: 

paljonko junnu/toimihenkilö/vanhempien kausikorteilla käydään kotiotteluissa, HD 

ilmoittautuminen peliin 

o Suomen paras työpaikka jalkapallossa, mittarit: Hyvinvointikysely, kehityskeskustelut (onko 

pidetty) 

o Avoin seurayhteisö vapaaehtoisille, viestintää erilaisista tehtävistä, juhlavuoden 

kampanja ”90 minuuttia Ilvekselle”, lisätään toimihenkilöiden koulutusta 

 

 



 

Pelaajakehitys: 

o ympärivuotisen harrastajamäärän kasvattaminen, mittari: määrä 

o valmennuksen koulutustaso, mittari: auditointi(ryhmä) 

o pelaajapolku kv. kentille, mittari: maju/aluejoukkuevalinnat / pelaajamäärä aikuisten sarjoissa 

o muita mittareita: sarjatasot, lopputurnaukset 

 

Olosuhteet:  

o halli käytössä 12/2021 

o Vuoreksen maton vaihto 2022 

o Leinola selvitetään 

o Tammelan stadion – Ilveksen koti valmis aikaisintaan 6/2023 

 

Vaikuttavuusstrategia: 

o ympäristö 

o kaupunki 

o yhteistyöseurat 

o Kansallinen liiga, Veikkausliiga, Kakkonen, SHA 

o Tammela, ip-kerhot, pelaajakehitystapahtumat/maajoukkuepolku 

o mittarit: avustusten määrä (Palloliitto, SHA, kaupunki) / palveluntuottajasopimukset, kerho / 

kustannusten nousu, yksittäisen pelaajan toimintamaksu, vuosikustannus 

 

4. PELAAJAKEHITYS   

 

FIFA Double Pass -auditointi tytöissä ja pojissa https://vimeo.com/422838221/454c6db05c 

o valittu 10 seuraa / maa 

 

Keskustelu pelaajapolkujen päivityksestä pojat/tytöt 

o harrastajatoiminta päättyy tällä hetkellä B-ikään  

o C-ikäluokan uudelleenorganisointi 

o Ilves ”lab” huippuvaiheen pohjustus 

o kilpavaiheen kokonaisuus 

 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA (Rike)  

Tilannepäivitys seuraavassa kokouksessa 

  

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

 

Strategian mukainen jalkapallohankkeen suunnitelman aikataulutus esitellään seuraavassa 

kokouksessa 

 

Ilves-kentän talkoot ja uuden huoltorakennuksen viralliset avajaiset 

o Ilveksen vieraspelipäivänä talkoot toimihenkilöille, ensin talkoot, sitten makkarat + peli 

https://vimeo.com/422838221/454c6db05c


 

Jalitsun pressutalkoot 

o 17., 19., 21. ja 25.8. talkoot Pirkkahallilla, 30-60min vuoroja, jokaiseen vuoroon 30 hlöä 

Ilveksestä 

o Henkka ja Janne organisoivat treenivuorojen yhteyteen 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

 

Taloustilannepäivitys sektoreittain 

 

Toimintamaksutilanne 31.7.2021 kohtalaisen hyvä. Lopettaneita pelaajia 25. 

 

Toimintamaksut 2021 keskustelu 

o olosuhdemaksu 100€ tulossa hallin takia, poikkeusolojen kausi menossa, onko mahdollista 

nostaa toimintamaksua  

o keskustelu jatkuu syyskuun kokouksessa 

 

8. VIESTINTÄ  

 

Annalla ja Juhalla palaveri ensi viikolla jatkosta. 

 

9. MUUT ASIAT  

 

Ilona ja Kari lauantaina 8.8. Suomen Palloliiton seurojen kokouksessa Turussa. 

 

10. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Seuraava kokous toimistolla to 3.9.2020  

 

 



 

 

 


