
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        MUISTIO 

To 8.10.2020. klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

  

Janne Räsänen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Paikalla jaoston jäsenet Janne Räsänen, Ilona Pasma, 

Risto Valkeala, Toni Hevonkorpi, Anna Grönroos, Leena Työläjärvi, Maija Hopeakoski sekä Heikki 

Tarvainen (Teams). Poissa: Jani Tulehmo 

Jaoston jäsenten lisäksi läsnä Jouko Turunen, Juha Pakarinen, Ville Salonen (Teams) sekä Timo Kotilainen. 

 

Sihteeriksi valittiin Anna Grönroos. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

 

3.1. Koronavirus, tilannepäivitys 

Todettiin, että koronaepidemiatilanne on syksyn aikana kiihtynyt ja tällä myös mahdollisia taloudellisia 

vaikutuksia toimintaan. Noudatetaan THL:n ja Palloliiton ohjeistuksia ja suosituksia edelleen.  

 

3.2. Jaoston uuden jäsenen esittely 

Kuultiin jalkapallojaoston uuden jäsenen Timo Kotilaisen esittely. Timo aloittaa jaostossa 1.1.2021 alkaen 

vastuualueenaan erityisesti Ilves Futis-Liigaan liittyvät asiat. 

 

3.3. Ilves ry johtosäännön päivityksen läpikäynti 

Käytiin läpi lIves ry:n johtosääntöä jaoston jäsenten tehtävien ja vastuualueiden näkökulmasta. 

Päätettiin, että kiinnitetään jatkossa enemmän huomioita jaoston tehtävien toteutukseen hyvän 

hallintotavan mukaisesti. Kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa annetaan mandaatit kullekin 

vuodelle tiettyjen tehtävien suhteen.  

 

3.4. Talouskäyttöehdot  

Käsiteltiin ja hyväksyttiin liitteenä olevat talouskäyttöehdot, jotka esitetään johtokunnalle marraskuussa.  

 

3.5. Strategiapäivitys 

Käytiin läpi projektiryhmien suunnitelmat päivitykset strategian osalta strategian eri osa-alueilla. 

Suuntaviivat hyväksyttiin esiteltäväksi johtokunnan strategiapäivillä 24.10.2020. Työryhmät jatkavat 

työskentelyään ja esittelevät seuraavassa jaoston kokouksessa toimenpide- ja aikataululistaukset. 

 

3.6 Jalkapallojaosto henkilöstötilanne 2021  

Kuultiin henkilöstötilanteesta. 

 

3.7. Hopa-rahastohakemukset 

Hopa-rahastoon on tullut hakuaikana 15 hakemusta. Rahaston hallinnosta vastaava stipendiryhmä on 



päättänyt, että kaikki hakijat saavat stipendin. Jaossa yhteensä 4000,00 €. Avustusluokat ovat 200, 300, 

500 ja 800 euron stipendejä.  

 

3.8. Kauden 2019-2020 palautekyselyt. 

 

Keskusteltiin ja päätettiin palautekyselyt junioriedustuksen ja Futis-Liigan osalta. 

Toimihenkilökysely tehdään O365 Formsin kautta.  

 

4. PELAAJAKEHITYS   

 

4.1. Junioriedustus 

Jouko Turunen ja Janne Räsänen  esitteli lyhyesti Ilveksen junioriedustusjoukkueiden kauden pääkohtia 

poikien ja tyttöjen osalta: 

• A-pojat Kuopiossa pelaavat mestaruudesta viikonloppuna. 

 

Tyttöjen uusi valmennuspäällikkö haku päättynyt, hakemuksia tuli 4 määräaikaan mennessä. Prosessi on 

kesken ja ratkeaa lokakuun aikana.  

 

4.2. Kauden 2020-2021 käynnistämiseen liittyvät asiat  

 

• pää/vastuuvalmentajatiimit 12.10.2020 mennessä 

• tauot porrastetusti 12.10.-1.11.2020. 

• Junioriedustuksen seurainfot pidetään Teamsillä 5.11.2020. 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA  

 

Kausi vietiin läpi hyvin ja olosuhteet ovat toimineet hyvin. Juniorimäärä putosi hieman, erityisesti 

tyttöjen osalta. Tulevalla kaudella haasteena, että saadaan myös tytöt mukaan. 

 

 

 

 

18.10.2020 toimihenkilöpalkitsemiset Veikkausliigapelissä.  



 

Talvitoiminta on käynnistynyt 3.10.2020, tällä hetkellä ilmoittautuneita reilu 500. Osa ryhmistä täyttyi 

heti. Olosuhteita ja tekijöitä rajatusti, miten saadaan kehitettyä toimintaa siten, että voidaan päivitetyn 

strategian mukaisesti olla ”Suomen paras” ja tarjota Suomessa olevista seuroista laajimmin 

ympärivuotista kaupunginosatoimintaa. 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

 

6.1 Hallihanke 

Keskusteltiin jalkapallohallihankkeen aikataulutuksesta ja vaihtoehdoista. Päätettiin, että Toni 

Hevonkorven johdolla jatketaan selvityksien ja valtiontukihakemuksen edellytysten pohjustusta yhdessä 

sidosryhmien/kaupungin kanssa.  

 

6.2 Jalitsun nosto 

Jalitsun nostoaikataulu 24.-25.10.2020 aiemman aikataulun mukaan. 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

 

Jalkapallojaosto ehdottaa Ilves Ry:n johtokunnalle hyväksyttäväksi SVOP sijoitusta Jalkapallo Oy:lle 

olosuhteiden kehittämistä ja jalkapallohallihanketta varten.  

 

 

8. VIESTINTÄ  

Viestitään koronaan liittyvistä päivityksistä mahdollisimman ajantasaisesti. Tällä hetkellä ei muutoksia 

aiempiin. 

 

9. MUUT ASIAT  

9.1. Ilves 90 suurarpajaiset 

Johtokunta on päättänyt, että keräyslupa haetaan. Tarkempi suunnitelma esitellään myöhemmin. 

Arpajaisiin osallistuvat kaikki jaostot (ry:n arpajaiset.) 

 

9.2. Esitys Suomen Palloliiton liittohallituksen jäseneksi  

Jalkapallojaosto esittää Ville Salosta jatkamaan Suomen Palloliiton liittohallituksen jäseneksi.   

 

9.3. Junioriedustuksen päättäjäiset 

Junioriedustuksen päättäjäiset päätettiin pitää poikkeusolojen takia Veikkausliigapelin Ilves- FC Honka 

yhteydessä 29.10.2020 Ratinassa. Mukaan kutsutaan kaikki junioriedustuksen pelaajat sekä 

toimihenkilöt. Palkittujen nimet näytetään tulostaululla, mitalit paikan päällä saatavilla joukkueittain. 

Myös vuoden joukkueet tyttöjen ja poikien osalta palkitaan Veikkausliigapelin yhteydessä. 

Kiertopalkinnot/muut palkinnot saatavissa myöhemmin toimistolta.  

 

9.4. Toimihenkilöpäättäjäiset  

Junioriedustuksen toimihenkilöpäättäjäiset päätettiin pitää poikkeusoloissa Teamsilla 6.11.2020 klo 



18.00. Viirien saajat esitellään Teamsissa, kaikki mitalit (pronssi, hopea ja kulta) sekä muut palkinnot 

jaetaan kesällä 2021 toimihenkilöpäättäjäisissä. 

 

9.5. OKM- hakemukset 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hakemukset. Työryhmä arvioi ansiomerkin tason: vähintään 15 vuotta 

toiminnassa mukana olleita on seurassa 25, haetaan merkkiä näille kaikille.  

 

10.  Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava jaosto ma 23.11.2020 klo 16.00 

 

 

 

 

 


