
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        MUISTIO 

Ma 11.10.2021. klo 16-18 Teams/toimisto 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 

Paikalla toimisto:  

Heikki Tarvainen, Risto Valkeala, Anna Grönroos 

 

Teams:  

Matti Anttonen, Janne Räsänen, Toni Hevonkorpi, Ilona Pasma (poistui klo 16.20 ja liittyi takaisin klo 16.34) 
Timo Kotilainen, Leena Työläjärvi, Maija Hopeakoski, Jouko Turunen, Anssi Ylinen, Miikka Kyllönen 

 

Poissa:  

Ville Salonen 

  

Kokouksen avaus ja sihteerin valinta 

Heikki Tarvainen aloitti kokouksen klo 16.00. Sihteeriksi valittiin Anna Grönroos. 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. 

 

3. AJANKOHTAISET ASIAT  

Koronavirus-tilannepäivitys 

Tällä hetkellä tilanne pääosin vakaa vaikkakin uusia tartuntoja ja altistumisia on myös ilmennyt 

Pirkanmaan seudulla. Seurataan tilannetta. 

 

Työsopimuspäivitys  

Johtokunta on halunnut päivittää työaikakäytänteitä. 1.9.2021 alkaen on otettu käyttöön 

kellokorttijärjestelmä, jonka soveltaminen nykyisen työaikalain puitteissa on kuitenkin haastavaa 

urheilutoiminnan erityispiirteiden vuoksi (ilta- ja viikonlopputyöt.). Johtajiston kanssa pidetään 

kokous aiheeseen liittyen torstaina 14.10.2021, jossa yritetään löytää toimiva ratkaisu tilanteeseen. 

Pyritään myös määrittelemään selkeä linjaus siihen, mitä toimenpiteitä tehdään, jos tunnit 

työntekijöillä ylittyvät. Janne Räsänen ja Matti Anttonen tutustuvat vielä tarkemmin 

kellokorttijärjestelmän raportointiominaisuuksiin. 

 

4. PELAAJAKEHITYS (Jokke ja Anssi) 

 

Sarjatilanteet ja turnaukset: 

 

POJAT: 

• Ilves/2 9. (sarja kesken) 

• ASM 4. (sarja kesken) 

• BSM 10. (sarja kesken) 

• P15 (-06) EL 4. - lopputurnaus lokakuussa 

• P14 (-07) EL 2. – lopputurnaus 5.  

• P13 (-08) EL 4. – lopputurnaus marraskuussa 

• P12 (-09) EL 7. 

 

 



TYTÖT: 

• Edustus 7. 

• Ilves/2 9. – Ykkösen karsinta 

• BSM 4. -  sarja kesken 

• T15 (-06) EL 4. – lopputurnaus 11. 

• T14 (-07) EL 5. – lopputurnaus 6. 

• T13 (-08) EL 2. – lopputurnaus 5. 

 

Valmentajatilanne: 

• Valmentajatilanne tytöillä hyvä: 8-10 pelaajaa/valmentaja. 

• Pojilla yhtä joukkuetta lukuun ottamatta hyvä. Neuvottelut jatkuvat. 

 

Vuoden 2022 turnaukset (Heppa) 

Päivämäärät on päätetty ja kaupungille laitettu hakemus. Pirkkahalli-turnaus, Pääsiäisturnaus 

(ensi vuonna myös tytöille), Ilves Cup, Fun Tampere-turnaus, Syysturnaus 

 

5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA (Rike)  

 

Ilves Futis-Liigan tilastot vuona 2021 

Ennätysvuosi kaikilla mittareilla: 

• Pelaajamäärä 4072 omat rekisteriröityneet pelaajat. 

• Toimihenkilöitä 795. 

• Otteluita yhteensä 2520. (Peli-illat, leikkimaailman E-junioreiden sarjat, varsinaiset 

sarjat, OP-turnaus, Silja, Harraste). Peli-illat Vuoreksessa, osittain Ahvenisjärvellä.  

• Ikäluokat olivat suuria. Jokaisessa ikäluokassa käytännössä kaksi peliryhmää, joten 

pelivuorojen järjestäminen välillä haastavaa.  

 

Futis-Liigan Talvitoiminta alkanut 9.10.2021. Ryhmät saaneet suuren suosion, kaikki halukkaat 

eivät mahdu mukaan toimintaan. 

 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN   

Vuoreksen ja Leinolan mattojen vaihto ajoitetaan ensi heinäkuulle. Tarjoukset saatu. 

Hallihankkeen suunnitteluja ja neuvotteluja jatketaan. 

 

7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS 

Kassavirta 

Käytiin läpi kassatilanne. Lähitulevaisuudessa tuloutuu mm. talvitoiminnan sekä kerhotoiminnan 

maksuja. Marraskuussa erääntyvät junioriedustuksen kauden 2021-2022 ensimmäiset 

maksuerät. Henkilöstökulut nousseet, tuotot kuitenkin vastaavasti lisääntyneet. Turnaukset ja 

yhteistyökumppanit tärkeitä. 

 

8. VIESTINTÄ  

• Junioriedustuksen päättäjäiset pidetään miesten Veikkausliigaottelu Ilves-Inter yhteydessä 

Ratinan stadionilla ke 27.10.2021. Joukkueille on alustavasti tiedotettu, että kokoontuminen 

stadionilla klo 17.30. Peli alkaa klo 18.30. Joukkueiden palkitsemiset ikäluokittain Ratinan 

sisätiloissa. Kaupunki kuitenkin tiedottanut myöhemmin, että tiloissa mahdollisesti alkamassa 

remontti. Jos tiloja ei saada käyttöön, varataan tarvittaessa jonkin lähellä sijaitsevan koulun tilat 

käyttöön. Tällöin aloitus jo 17.15. Toisena vaihtoehtona palkintojen jako ulkona ennen peliä tai 



tauolla. Suunnittelua ja valmistelua jatketaan pienemmällä ryhmällä.  Tilataan munkit ja mehut 

pelaajille ja toimihenkilöille/valmentajille. Valmennusryhmän kautta on kyselty joukkueiden 

mitalien ja kiertopalkintojen saajat. Toimistolta Sirpa on lähettänyt viime vuonna kiertopalkinnon 

saaneille viestin, palautuspäivä toimistolle 13.10. Valmennuspäälliköt esittävät vuoden joukkueet.  

 

• Tyttöpuolen strategian jalkautuspäivä to 25.11.2021 klo 15-20 (työpaja valmentajille). 

Mukana Marianne Miettinen ja Heidi Pihlaja. Tarkistetaan vielä aikataulu tämän osalta.  

 

• Jalkapallojaoston 90-vuotisjuhlat + kauden toimihenkilöpäättäjäiset pidetään Murikassa 

6.11.2021. Lähtö Keskustorilta klo 15.10. Tunnin tilaisuus auditoriossa, palkitsemiset (viirit, 

mitalit ja kiertopalkinnot yms.), ruokailu, sauna.  Ilmoittautumiset 24.10.2021 mennessä, noin 

60 ilmoittautunutta tällä hetkellä. Paluussa kaksi eri lähtöaikaa klo 21 ja 23.45. Viirien ja 

mitalien (10-, 15 - ja 20 v.) osalta tiedot Sirpalle sähköpostitse ja muiden palkintojen osalta 

Maijalle whatsappilla 15.10. mennessä. 

 

Lisäksi jaosto päättää seuraavat palkinnot, jotka jaetaan Murikassa toimihenkilöpäättäjäisissä 

6.11.2021: 

o Futis-Ilves: henkilö tai joukkue. Jaoston päätös: Ilves Futis-Liiga. 

o Harrastajapatsas. Aktiivinen henkilö, saanut olla myös työntekijä. Jaoston päätös: 

Kimmo Havantola. 

o Aktiivisin ikäluokkien toimihenkilö. Jaoston ehdotukset whatsapp-ryhmään, jossa 

tehdään lopullinen päätös. 

 

• Seurainfo aloitukset 8.11/15.11.2021 

 

• Tehdään vuosikello jaoston tapahtumista (Saku ja Anna). 

 

9. PULSAB DEFIBRILAATTORI VUOREKSEN HUOLTORAKENNUKSEEN 

Jalkapallojaosto on saanut tarjouksen (liitteenä) Pulsab defibrilaattorista, jota on suunniteltu Vuo-

reksen huoltorakennukseen. Tätä varten haettiin tukea OP Hyvä työ-kampanjasta, mutta tukea ei 

saatu.  

 

Päätös: Hankitaan defibrilaattori. Leasing hyvä vaihtoehto. Toni kysyy Pihlajalinnasta mahdollista 

yhteistyömahdollisuutta. Sijoituspaikka Vuoreksen kentän tuomarikoppi. Asennus ja muut 

käytännön asiat sovitaan myöhemmin. 

 

10. MUUT ASIAT 

 

Suunnitteilla valmentajien tapaaminen ja toimihenkilöiden kauden startti marraskuulle. 

Jatketaan suunnittelua pienryhmissä. 

 

SPL laatuseura ulkoinen arviointi pe 10.12 klo 8-18-> vaatii jaostonjäsenten sitoutumisen ja 

valmistelun/läsnäolon -> asiakirjat toimitettava 19.11 mennessä. Valitaan edustajat alla oleviin 

jakoihin. Erillinen liite kokopäivän ohjelmasta ja ennakkotehtävistä. Seurajohdon haastattelu, 

valmennusosioon Janne ja Jouko, joukkueiden edustajien haastatteluun Maija ja Anna miettii 

sopivat ehdokkaat.  

 



 

 

 

Ville Salonen on ilmoittanut eroavansa johtokunnasta, kausi tällä hetkellä kesken. Päätettiin, 

että jalkapallojaoston ehdokas johtokuntaan Villen lopettaessa on Timo Kotilainen. 

Jalkapallojaoston osalta varmistetaan, jatkaako Ville. 

 

Palloliitto järjestää vapaaehtoisten johtamiseen liittyvän koulutuksen keväällä 2022, jonne on 

pyydetty osio myös Ilveksen jalkapallojaostolta. Päätettiin, että Ilona ja Timo ovat mukana 

projektissa ja valmistelevat esityksen koulutukseen. 

 

 

11. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

Seuraava kokous maanantaina 15.11.2021 klo 16 toimistolla. 

Joulukuun kokoukseen varataan tilat Osuuspankista. 


