
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio  

Ti 4.8.2021. klo 16-18 Teams 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 Puheenjohtaja Heikki Tarvainen avasi kokouksen klo 16.02 

 Sihteerinä Maija Hopeakoski 

 Läsnä lisäksi: Anna Grönroos, Ilona Pasma, Janne Räsänen, Jani Tulehmo, Risto Valkeala, Leena 

Työläjärvi, Toni Hevonkorpi, Timo Kotilainen, Jouko Turunen, Ville Salonen (klo 17 alkaen) 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

Koronavirus-tilannepäivitys: 

Tilanne jälleen Pirkanmaalla heikentynyt. Liitto ei ole tehnyt toistaiseksi uusia linjauksia, joten 

seurataan tilannetta sekä muistutetaan koronaturvallisista käytänteistä. 

 

90-vuotis juhlaturnaus: 

Tällä hetkellä ajatuksena, että 90-vuotisjuhlaturnaus pelattaisiin normaalisti koronarajoitteet 

huomioiden. Talkoolistat jaettu joukkueille. 

Turnauksen yhteydessä Veikkausliiga-kutsuottelu. Junioriedustukselle varataan Ratinasta koko C-

kaarre. Koronaturvallisesta toiminnasta huolehtii jokainen joukkue toimihenkilöidensä toimesta. 

Futis-Liigan pelaajille järjestetään erillinen kutsuottelu. 

 

90-vuotisjuhlat: 

Jaoston oma 90-vuotisjuhla 21.8.2021 päätettiin siirtää koronavirustilanteen vuoksi perinteiseen 

päättäjäisviikonloppuun 6.11.2021. Ilona ja Kaija hoitavat tiedottamisen kaikille osapuolille. 

 

Ilves-päivä: 

Särkänniemi-päivä on koronavirustilanteen huonontumisen ja leviämisvaiheeseen siirtymisen 

johdosta peruttu. Päätös tehty tänään, osapuolia tiedotetaan madollisimman pian. 

 

Toiminnanjohtajahaun tilannepäivitys: 

Ensimmäisellä kierroksella mukana 7 hakijaa, joista toiselle haastattelukierrokselle selvisi 4 

hakijaa.  

 

Keskustelu Jani Tulehmon sijaisesta jalkapallojaostoon 1.10.2021 alkaen:  

Jani Tulehmo siirtyy Palloliittoon lasten valmennuksen projektipäälliköksi, tehtävänä tiivistettynä 

lasten valmennuksen laadun parantaminen. Kyseessä on kahden vuoren määräaikaisuus. Tälle 

ajalle jaostoon on löydettävä maallikkotaustainen hlö sijaiseksi.  Tulehmon vahvuus ja osaaminen 

on ollut pelaajakehityksessä ja tarkoituksenmukaista on jatkaa samoilla painopisteillä.  

 

 

 



4. PELAAJAKEHITYS  

Naiset tilannepäivitys: 

Naisten edustusjoukkueen tämänhetkinen tilanne on hyvä. Joukkue pelannut tuloksellisesti 

hyvin ja voittanut tärkeät pelit. Mahdollisuus päästä vielä yläloppusarjaan. Taustalla tehty koko 

ajan pelaajakartoitusta tarkoituksenmukaisesti joukkueen tarpeista lähtien ja niin, että pelaaja 

olisi tosiasiallisesti vahvistus joukkueelle, kotimaisuus ensisijalla. Ensi kauden joukkuetta ja 

taustaryhmää rakennetaan koko ajan. Haasteita peilaten taloudelliseen tilanteeseen, mutta  

esimerkiksi joukkueen myynti siirretään edustuksen alle, minkä odotetaan edesauttavan 

tilannetta. 

 

Tyttö- naisstrategian jalkautus, Ilves/2, poikien pelaajapolkupäivitys, Helmari- ja 

Huuhkajaturnaukset: Ilves pelaajat: tyttöjä 13, poikia 17, maaottelutoiminta alkanut asteittain, 

KV pelaajasiirrot. 

 

CT15-Kalmari lopputurnaus 5-8.8.2021 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/tytot-laura-kalmari-ja-spl-

turnaukset  

 

Poikien lopputurnaukset, Ilveksellä CP15 Pahlman-lopputurnaus lokakuussa 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/pojat-kai-pahlman-ja-spl-

turnaukset  

 

Alustus junioriedustusjoukkueiden toimintamaksuista 2022, avoimet harjoitukset sekä kauden 

vaihtorytmitys 

➔ siirretään seuraavaan kokoukseen 

 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA  

Lopullinen pelaajamäärä noussut jopa 40%, joista 1/3 tyttöjä (yli 1000).  Pelien asettelu 

haasteellista; kevätkierroksesta selvittiin, mutta syyskierroksen kanssa haasteita. 

 

Talvitoiminnan ja taitokoulujen ilmoittautumiset on avattu ja osa ryhmistä täyttyi heti.  

 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

Vuores: 

Videokamerajärjestelmä käytössä. 

Katsomot käytössä, mutta yksi kaide puuttuu – lupa käsittelyssä ja kaide tilattu. 

Terassi valmistunut lopullisesti. 

Uudet isojen maalien verkot huonossa kunnossa, tilattu uudet keltaiset verkot. 

 

Jalitsu: 

Edelleen työn alla saada halli kokonaan omaan käyttöön, asia pöydällä, mutta ei tunnu etenevän. 

Olosuhteiden ja kasvavien pelaajamäärien (ja koronatilanteen) näkökulmasta asia pitäisi saada 

https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/tytot-laura-kalmari-ja-spl-turnaukset
https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/tytot-laura-kalmari-ja-spl-turnaukset
https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/pojat-kai-pahlman-ja-spl-turnaukset
https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-turnaukset/pojat-kai-pahlman-ja-spl-turnaukset


etenemään.  

 

Omat kentät: 

Tekonurmien vaihto erittäin ajankohtaista. Toni Hevonkorpi, Janne Räsänen,Timo Kotilainen, Henri 

Karhunen sekä Risto Valkeala miettimään tarkempaa toteutusta.. Aikatauluhaasteita asettaa 

muiden asioiden (kenttien käyttötarve) lisäksi sääolosuhteet, joiden tulee olla optimaaliset.  

 

Hallihanke: 

Hanke etenee, päätös tarvitaan syksyn aikana jo valtiontukihakemustakin varten, se tehtävä taas 

vuoden loppuun mennessä. 

Kaupin ministadion hanke venyy vuodella 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

 

Tämänhetkinen taloudellinen tilanne kohtuullinen. 

 

Tilannepäivitys organisaation 2022 tilanteesta 

Henkilöstön kanssa neuvottelut jatkosta ja ensi vuoden sopimuksista ovat käynnissä. Tilanne 
aikatauluihin osalta parempi aiempiin vuosiin verrattuna. 

 

VIESTINTÄ  

Kotisivu-uudistukset on tehty, paikattavaa jonkin verran esim. joukkuesivuilla. Vaihtoehtona esim. 

vastuun siirtäminen joukkueenjohtajille uuden kauden alussa joukkusivujen osalta.  

Päätös siirtymisestä O365 järjestelmään kaikkien ikäluokkien osalta (valmennukselle, jojoille 

joukkuekohtaiset @ilves-spostit) -> siirtyy ensi kokoukseen 

 

 

9. MUUT ASIAT  

Seuran 90v osallistujalista 9.10.2021 -> siirtyy seuraavaan kokoukseen 

 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous to 19.8.2021 klo 17 

 

 


