
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

To 19.8.2021. klo 16-18 Teams 

 

Läsnä: Heikki Tarvainen, Ilona Pasma, Leena Työläjärvi, Toni Hevonkorpi, Janne Räsänen, Maija 

Hopeakoski, Risto Valkeala, Timo Kotilainen, Anna Grönroos, Anssi Ylinen, Jouko Turunen, Ville 

Salonen ja Jani Tulehmo 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 

• Heikki Tarvainen avasi kokouksen. Jani Tulehmo valittiin sihteeriksi. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

 

• Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.  

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT 

  

• Pandemiatilannetta seurataan normaaliin tapaan. Juhlaturnaus saatiin vietyä hyvin läpi. 

Toistaiseksi ei ole tiedossa kilpailutoiminnan rajoittamisia. 

 

• Toiminnanjohtajan hakuprosessi on edennyt valittavan henkilön 

sopimusneuvotteluvaiheeseen. Uuden toiminnanjohtajan on määrä aloittaa tehtävässä 

lokakuun alusta. Julkaisu ja uutisointi tehdään sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, näillä 

näkymin syyskuun puolessa välissä. 

 

• Työajanseuranta otetaan käyttöön syksyn aikana koskien kaikkia työntekijöitä. (ml. 

työaikaliukuma- ja työaikapankkikäytännöt). Johtajisto vastaa tarvittavasta YT-prosessista. 

 

4. PELAAJAKEHITYS 

 

• Uuden kauden aloituksesta: Junioriedustusten (C15 ja nuoremmat) avoimet harjoitukset 

käynnistyvät 21.9. Joukkueet muodostetaan 12.10 mennessä 

 

• Palautekysely: Jaoston jäsenet perehtyvät seuran palautekyselyn sisältöön. Ehdotuksia 

ja nostoja kysymyksiksi voidaan tehdä 1.9 asti, jonka jälkeen kysely julkaistaan. 

 

• SHA / Huuhkaja- Helmaripolku: keskusteltiin Ilveksen mahdollisesta ilmoittautumisesta 

mukaan toimintaan. Lähtökohdat seuran näkökulmasta ovat hiukan erilaiset tytöissä ja 

pojissa. 

 

Päätös: Tehdään lisäselvityksiä ennen päätöstä mukaan lähtemisestä. Janne selvittää ja 

tarkentaa taustoja ja lähtökohtia. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 



 

• Toimintamaksut: keskusteltiin seuraavan kauden toimintamaksuista.  

 

Päätös: jatketaan toimintamaksujen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 

 

• Pelaajapolku-uudistuksista: talvitoimintaan ja taitokouluihin lisätään paikkoja. Poikien ja 

tyttöjen ikäluokkiin pieniä uudistuksia, mm. tytöissä aloitetaan F8 junioriedustus, pojissa 

mm. väritoiminta aloitetaan vasta E10. Huippuvaiheessa kiristetään pelaajamääriä, 

esimerkiksi pyrkimyksenä on tehdä tiukempi seula Ilves/2 -joukkueeseen.  

 

Päätös: Akatemiamallin ja huippuvaiheen uudistamista ja jatkokehittämistä varten 

kokoonnutaan vielä isommalla joukolla ennen uudistusten päättämistä. Esitys tehdään 

jaostolle seuraavaan kokoukseen.  

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA 

 

• Ennätysmäärä pelaajia ja edelleen uusia pelaajia tullut mukaan. 

• Loppukauden otteluohjelmat on tehty ja sarjat saadaan hyvin vedettyä loppuun.  

• Päättäjäisiä massatapahtumana ei toistaiseksi katsota järkeväksi suunnitella 

vallitsevassa pandemiatilanteessa.  

 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

 

• Käsiteltiin tekonurmien vaihtojen hintoja (Vuores ja Leinola). Toni Hevonkorpi esitteli 

laskelmia kustannuksista. Mallilla Ilves-kenttä saisi uuden, ekologisen ja modernin alustan 

sekä Leinolan laatutaso nousisi (siirto Vuoreksesta).  

 

Päätös: alustojen asennukset esitetään tehtäväksi esityksen mukaisesti. Jalkapallo Oy 

tekee päätöksen. Vaihtojen tarkemmasta aikataulusta (kesä 2022) sovitaan vielä tarkemmin 

myöhemmin. 

 

• Hallihankkeen tilanne: keskustelu kaupungin kanssa on käynnissä parhaillaan. Hallin 

rakennesuunnittelua on aloitettu ja mallipiirroksia odotetaan saatavaksi lähiaikoina. 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

 

• Organisaation ja henkilöstötilanteen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

 

 

 

 



8. VIESTINTÄ 

 

• Kaikki joukkueet siirtyvät MS Office 365 -järjestelmään seuraavalla kaudella. 

 

 

9. MUUT ASIAT 

 

• Juhlatoimikunta: Seuran 90-v juhlien järjestäminen riippuu Pirkanmaan mahdollisista 

tulevista rajoituspäätöksistä. Elokuun 31. päivä mennessä on tehtävä päätös juhlien 

pitämisestä. 

• Jani Tulehmon seuraajasta jaoston jäseneksi tehdään esitys seuraavaan kokoukseen. 

 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous 16.9 kello 16:00 

 

Muistiin kirjasi, 

Jani Tulehmo 

 

 


