
 

Ilves ry. jalkapallojaoston kokous          Muistio 

Ma 23.11.2020. klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

Janne Räsänen avasi kokouksen klo 16.04.  

Paikalla Toni Hevonkorpi, Anna Grönroos, Leena Työläjärvi, Janne Räsänen, Heikki Tarvainen, Maija Hopeakoski, Ilona 

Pasma. Teamsin välityksellä Jani Tulehmo, Jouko Turunen, Timo Kotilainen, Ville Salonen, Risto Valkeala (klo 16.20), 

Anssi Ylinen (klo 17-17.50).  

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin tarkennuksin.  

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT 

Korona  

• Etäopiskelulinjaukset – jos koulu on määrätty etäopiskeluun ja rajoittamaan sosiaalisia kontakteja, on vahva 
suositus toimia näin myös joukkueen tapahtumien suhteen eli etäharjoitella 
 

• Ilves-joukkueet eivät matkusta 25.11.-23.12.2020 Helsingin ja Uudenmaan alueelle pelaamaan eikä Tampereelle 
kutsuta joukkueita leviämisalueelta. SHA-toiminta jatkuu toistaiseksi normaalisti. 

 

• Pirkkahallissa porrastetut harjoitusvuorot, halliin vain omalla vuorolla. Vanhemmat eivät saa tulla halliin. Kaikki yli 
15v käyttävät maskia. Pukuhuoneiden käyttöä vältetään. C-hallissa juoksusuoralla mahdollisuus lämmittelyyn, 
muissa halleissa ei.  

 

• Jalitsussa porrastetut harjoitusvuorot. Halliin vain omalla vuorolla. Käyttökapasiteetti alennetaan 100 henkilöön, 
halliin vain pelaajat ja toimihenkilöt. Hallissa ei mahdollisuutta alku- tai loppuverryttelyyn. Kaikki yli 15v käyttävät 
maskia. 2014 syntyneet ja nuoremmat saa käydä saattamassa pyöröovista sisään. 

 

Palautekyselyn tulokset 

• Palaute pääosin hyvää 

 
Kehitysryhmä  

• Aktivoidaan ryhmää, toimihenkilöiden palautekyselyn perusteella tarvittaisiin huoltajille oma ”vetäjä” 
 

 

Lisäksi kuultiin tyttöjen uuden valmennuspäällikön Anssi Ylisen esittely 

 

4. PELAAJAKEHITYS  

• valmentajatilanne tällä hetkellä hyvä sekä tyttö- että poikajoukkueissa 

• SHA jatkuu toistaiseksi normaalisti 
 



 

5. FUTIS-LIIGAN TALVITOIMINTA  

• talvitoiminnan ja taitokoulujen lauantai-toimintaa jatkettu, jotta saadaan kaikki ryhmät mahtumaan 

• strategiaan kirjattu ympärivuotisen harrastamisen kehittäminen, toimintaa kehittämässä mm. neljä 
aluevalmentajaa. Lyhyellä tähtäimellä haasteena pohtia, miten saadaan jatkettua vanhempien ikäluokkien 
toimintaa  

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN 

• Olosuhteiden kartoitusta jatketaan edelleen.  
 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

• tilanne tällä hetkellä hyvä. 30.11.2020 erääntyy junioriedustuksen ensimmäinen maksuerä. 

• Tammikuun tyttöturnaus tärkeä tulonlähde, koronan takia peruuntumisiin varautuminen kuitenkin ajankohtaista 
(pk-seudun joukkueet) 

• Ennakointi/varautuminen koronatilanteeseen 
 

8. VIESTINTÄ 

• Saku Rinkisen johdolla rakennetaan uutta viestintätiimiä.  
 

9. MUUT ASIAT 

• 90-vuotisjuhla-arpajaisten tulonjako ja velvoitteet: 5 arpaa/pelaaja kaikkien jaostojen junnuedustuksessa 

• Pikkujouluja ei järjestetä vallitsevan koronatilanteen takia 

• Erityisvalmentaminen esim. potkutekniikka, suunnitellaan ja kartoitetaan mahdollisia yhteistyökumppaneita. 

• Päätettiin perustaa tyttö- ja naistrategiatyöryhmä 
 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

• Seuraava kokous 7.1.2021 klo 16-18 
 


