
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

Tiistai 18.5.2021 klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

Toimistolla   

 

Teams Heikki Tarvainen, Toni Hevonkorpi (poistui 17.50), Maija Hopeakoski, Timo Kotilainen, 

Ilona Pasma, Janne Räsänen. Jani Tulehmo, Jouko Turunen, Leena Työläjärvi, Anssi 

Ylinen, Risto Valkeala (paikalle 16.30) 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

     Heikki Tarvainen avasi kokouksen klo 16.05. 

Sihteeriksi valittiin Leena Työläjärvi. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

 

Koronatilanne tällä hetkellä parempi. Pelitoiminta käynnistyy 22.5. Kaikki ikäluokat aloittavat 

kahden viikon kuluessa.  

Keskusteltiin talenttivalmentajatuesta, jota päätettiin hakea. 

Keskusteltiin Svok-tuesta, päätettiin hakea 

Tällä kaudella tukea voi saada vain yhteen valmentajaan, joten tukimäärä tulee hieman 

pienenemään, koska poikapuolella tukea on saatu 1,5 valmentajaan. 

SHA-haut toukokuussa 

Tällä kaudella talentti- ja Svok-tukea hakeneet seurat kutsutaan mukaan SHA-toimintaan. 

Seuratukipäätös negatiivinen, haettiin drop-outin pienentämiseen.  

Kesän aamuharjoitteluun, liikuntakerhoihin, futis- ja taitokouluihin on avattu ilmoittautuminen. 

Liikuntakerhot jo täynnä. Aamuharjoitteluun ilmoittautunut noin puolet tavoitemäärästä. 

Hopa-rahasto hakemustilanne 18.5. Junioriedustusjoukkueista 17 kpl, Futis-Liigan puolella 6 

kpl. Muistutetaan vielä valmentajien kautta, jotta saataisiin lisää hakemuksia. 

 

4. PELAAJAKEHITYS  

FL kauden aloituskoulutuksiin on osallistunut 180 valmentajaa ja joukkueenjohtajaa. 

Heli Rekimies on pitänyt voimakoulutuksia valmentajille. 

Ilves-identiteetti taktista koulutusta tuodaan organisaatioon tulevalla kaudella. 

Pelitoiminta on käynnistymässä, samoin leiritykset, Ilves-pelaajia valittu hyvin 

maajoukkueleireille. 

Myös tyttöjen pelit käynnistyvät viimeistään 12.6.2021 alkaen. 

Aluetoiminta käynnistynyt Kaupissa, mukana useita Ilves-pelaajia. 

Kesän turnaukset 

Laura Kalmari- turnaus elokuun alussa 

Helmari-turnaus heinä-elokuun vaihteessa 

YJ-toiminta käynnistynyt LeKin ja Ylöjärven Ilveksen kanssa. Treenien yhteydessä on myös  

valmentajakoulutusta.  

1-3 tyttöä poikien treeneihin kerran viikossa. 

B-kurssilla on kolme Ilves-ryhmää malliryhmänä ja kolme valmentajaa koulutuksessa. 

Tämänhetkisen tilanteen mukaan Ilves cup ja muut turnaukset pystytään järjestämään 

suunnitelmien mukaisesti. 



 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA  

Ilves Futis-Liigaan on ilmoittautunut tähän mennessä 3702 pelaajaa. 

Pelitoiminta käynnistyy ensi viikolla, ja sarjat viimeistään seuraavalla viikolla. Toimivat sarjat D-

poikiin asti. Haasteita nuorimmissa ikäluokissa tyttöjen osalta (F5 tytöt).  Muissa ikäluokissa 

pelaajia on riittävästi. 

Osuuspankki-turnaus 22.- 23.5. ja 29. – 30.5.2021.  

C/B juniorit toimintamallin päivitys, haasteita saada tarpeeksi pelaajia ainakin 11 v 11 -peleihin 

Talven taitokouluista kerrotaan pelitoiminnan ohessa. 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

Vuoreksen videokamerajärjestelmä asennetaan 20.5.2021. Henri Karhunen toimii 

vastuuhenkilönä. Tarkoituksena kouluttaa muitakin valmentajia.  

Aamulehti halukas ostamaan yhden Vuoreksen kentän pelioikeudet kaikkina peli-iltoina. 

Asiaa selvitetään edelleen esim. mahdollisia kentänlaitamainoksia. 

Katsomot siirretään kentälle Tammelasta ensi viikon aikana. Kioskin eteen tehdään terassi. 

Toimenpidelupa haussa 

Kontin tilanne Vuoreksessa edelleen keskeneräinen. Sähkö on katkaistu, mutta vesi toimii 

edelleen. Kontti siirretään Kauppiin. 

Kauppiin ostetaan Jalkapallo Oy:n nimissä peruskontti tarvikkeille ja isompi kontti 

voimavälineille. 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

Tilikausi 1.5.2020-30.4.2021, tilikauden tulos on hieman miinuksella, mutta kokonaisuuteen 

nähden tulos on hyvä.  

Tutustuttiin naisten strategiapäivityksen nykyiseen tilaan. 

Kuultiin organisaatiokaavion ja palkkauksien tilasta 2022.  

 

8. VIESTINTÄ  

    Junioriedustusjoukkueiden kotisivut valmistuvat toukokuun loppuun/kesäkuun alkuun mennessä. 

  

 

9. MUUT ASIAT  

Ilves jalkapallojaoston sisäiset 90v juhlat, n. 300 henkeä 21.8.2021 Murikassa. Asiaan palataan 

seuraavassa kokouksessa. 

Seuran 90v osallistujalista 9.10.2021. Työryhmä tuo esityksensä seuraavaan kokoukseen. 

Juhlatoimikunnan kuulumiset, taideteos myynnissä, hinta 200€. 

Junioriedustusjoukkueiden kuvaaminen 10. – 11.6 ja 17.6.2021 Vuoreksessa. 

Muita asioita ei ollut. 

 

10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

      Seuraava kokous maanantaina 14.6. klo 16. 


