
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Julkinen muistio 

Ti 9.2.2021. klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 Kokouksen avaus 

 

Osallistujat 

Toimistolla:  Maija Hopeakoski, Anna Grönroos, Risto Valkeala, Toni Hevonkorpi ja Ilona Pasma 

Teamsilla:  Heikki Tarvainen, Janne Räsänen, Leena Työläjärvi, Jouko Turunen, Anssi Ylinen (poistui klo 

18.00), Ville Salonen (poistui klo 17.33), Henri Karhunen (liittyi keskusteluun klo 17.05 ja 

poistui klo 17.33). 

 

 Sihteerinä  Timo Kotilainen (Teams) 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Katsotaan, miten asiat on edenneet 

Listauksen asiat ovat kaikki edenneet suunnitelmien mukaisesti. 

 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

Koronavirus-tilannepäivitys 

o Jatketaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaan, joissakin tamperelaisissa koulussa ollut 

altistuksia ja karanteeneja, ei kuitenkaan tartuntoja joukkueissa. 

o Hobbydeed-kirjauksista muistutettu joukkueita, kirjaukset ovat tärkeitä mahdollisten altistusten 

jäljittämisessä 

o Pelien alkamista odotellaan edelleen 

 

SROI 

o SROI-mallia käyty läpi kaupungin kanssa; Ilves tekee selvityksen omasta toiminnastaan 

palveluntuottajana. 

o yhteiskunnallisten vaikutusten esittely yhteistyökumppaneille. 

o SROI-esitys Ilves Murisee-lehteen 

 

Murisee-lehti 

o Vaalimainokset lehdessä: yleiset mainokset vs. henkilömainokset 

o Painosmäärä 100 000 kpl 

o Julkaisupäivä 6.4.2021 

o Aineistopäivä 11.3.2021 

o ”Ilves 90 vuotta” Juhlajulkaisuun on tullut vasta kaksi yritystä mukaan. Mainosta on jaettu sisäisesti. 

o Mainoksen hinta on 250€, josta 160€ joukkueelle 

 

 

 



Ilves Ry jalkapallojaosto ja Edustus OY sopimus, pääkohdat   
 

o Heikki esitteli sopimuksen: Powerpoint-esitys lisätään varsinaisen muistion liitteeksi 

o Sopimus voimassa 31.12.2023 asti ja siitä eteenpäin vuosi kerrallaan; siirtokorvaukset voidaan sopia 

vuosittain. 

o Sopimuksen tarkoituksena on parantaa pelaajapolun edistämistä maailmalle 

o Sopimuksessa määritelty mm.  

o pelaajaoikeuksien rajapinnat ry / oy 

o siirtokorvaukset 

o Ry järjestää riittävän määrän pallopoikia Edustuksen peleihin 

o kausikortit junioireille sekä erikoishinnoittelu vanhemmille 

 

4. PELAAJAKEHITYS   

Poikien valmennuspäällikkö Jouko Turunen: 

o Harjoittelu pyörii normaalisti, pakkassäät tällä hetkellä suurimpana haasteena. 

o Sisäinen pelitoiminta on aloitettu. Jatkossa mahdollista pelitoiminta myös PSHP:n alueen 

joukkueiden kanssa 

o Ei merkittäviä tapahtumia tiedossa 

 

Tyttöjen valmennuspäällikkö Anssi Ylinen: 

o Harjoittelun ja pelitoiminnan osalta sama tilanne, kuin pojilla 

o sovittu yhteistyöseurapalaverista Y-Ilveksen ja Leki-futiksen tyttöjen kanssa 

 

Ilves 2 – budjetti 

Käytiin läpi budjettiesitys 

 

Ilves naiset – budjetti   

o Kausikorttikampanja käynnistetty 

o keskusteltiin mainostuloista, esim. kummipelaajat 

o Pääyhteistyökumppanit ovat tällä hetkellä Pihlajalinna, Citymarket, Tilausliike ARE, Lihajaloste, myös 

muita neuvotteluja käynnissä. 

 

Yhteistyöseurasopimukset, tilannekatsaus  

Ei käsitelty kokouksessa. Seuranta helmikuussa operatiivisessa ryhmässä 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA  

o Ilves Futis-Liigaan ilmoittautuneiden määrä on n. 400 

o muiden toimintamallien ilmoittautuminen alkaa ensi viikolla 

o Alueelliset yhdyshenkilöpalaverit pidetään koronatilanteen niin mahdollistaessa toimistolla  

o Toimihenkilötilanne kohtuullinen (idän alueella puuttuu 2-3 yhdyshenkilöä) 

o HOPA-rahaston tukimahdollisuus myös Futis-Liiga harrastamiseen; aikataulu hakemiseen avoinna. 

o Tulevalla kaudella käytetään juhlakauden asusteita (keltainen asu) 

 

 



6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

 

Toni Hevonkorpi esitteli tämänhetkisen tilanteen hallihankkeen osalta.  

 

Olosuhdesuunnitelma käsitellään seuraavassa jaoston kokouksessa maaliskuussa. 

 

 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

Taloustilanne tällä hetkellä tilanteeseen nähden kohtuullinen. Huomioitava Pääsiäisturnauksen mahdollinen 
siirtyminen sekä Futis-Liigakauden aloitus. 

 

Työaikaseuranta APP käyttöönotto esitys/tilannepäivitys  

o työajanhallintaa kehitetään edelleen järjestelmäntoimittajan kanssa 

o raportit tulevat mahdollisesti seuraavaan kokoukseen 

 

7. VIESTINTÄ  

Ilves ry:n kotisivuprojektin päivityssuunnitelma 

o Jääkiekkojaoston sivu valmistuu ensimmäisenä, muut helmikuun aikana ja sivusto pitäisi olla valmiina 

huhtikuussa 

o Koulutukset alkavat maaliskuun alussa (Juha Kurkikangas) 

o Tietojen siirtäminen jää jaostoille 

o Sivujen suunnitteluprojektia jatketaan Jalkapallojaoston osalta Mediatiimissä (Saku, Anna, Toni, Janne, 

Henri)  

o Etusivun asettelua tarkennetaan vielä Juha Kurkikankaan kanssa. Ensivaikutelma, ohjautuvuus oikeille 

sivustoille jne.. 

 

Yksi Ilves-ryhmän luonnos vanhempainopas 

o Ilonan työryhmä tehnyt ehdotuksen vanhempainoppaasta   

o Ilves-vanhemmille jaettava esittelymateriaali 

o Vertailu erilaisista tavoista harrastaa jalkapalloa Ilveksessä 

o Painettu versio tulee jaettavaksi syksyllä ja sähköinen versio nettiin 

 

Käytiin keskustelua viestisovelluksista Whatsapp/Signal/Telegram ja käytiin läpi sovellusten yleisimpiä 

ominaisuuksia. Ei tehty toistaiseksi päätöksiä sovelluksen vaihtamisesta.  

 
 

8. MUUT ASIAT  

o Satu Huuhtanen ja Kaija Hämelahti ovat hakeneet Taloussäätiöltä tukea, jota myönnetty 

jalkapallojaostolle 5000 euroa tälle kaudelle. 

o Tämän vuoden projekti on 'Urheilijan ravintoluennot' 

o Arto Rastas tekee luentoa tukevat reseptit; toimitetaan kaikki kerralla ja julkaistaan yksi resepti 

kuukaudessa. 



o Ravintoluentoihin tulee osiot myös joukkueen taustoille ja pelaajien vanhemmille. Taustoille 

kerrotaan erityisesti turnaus- ja pelimatkojen ruokailu-, välipala-, vitamiini-, nesteytyskuvioista. 

o Luennot koordinoi ja toteuttaa Heli Rekimiehen tiimi aloittaen vanhimmista pelaajista 

Kakkonen, A, B, jne... 

 

o ”Puuttuminen päihteiden käyttöön” ohjeistus toiminnassa esiteltiin jaostolle 

o tehdään koko seuran yhteistyönä. 

o esitellään huhtikuussa johtokunnalle 

 

o Potkutekniikkavalmennuksen osaajan koulutus sovittu 

o Potkutekniikkavalmentajan tulee olla aihealueeseen erikoistunut henkilö 

o Valmennus ilmainen valituille talenttipelaajille 

o Ostettavissa tarvittaessa Ilves-pelaajille 

o Ehkä myös myytävissä yhteistyöseuroille 

o Sopimus tehtävä vähintään kahdeksi vuodeksi 

o potkutekniikkavalmennuksen seuraava tapaaminen 31.3.2021 

 

9. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

o Seuraava kokous on torstaina 11.3.2021 klo 16.00 – 18.00 

 

 

 

 


