
Ilves ry. jalkapallojaoston kokous   MUISTIO 
 
To 16.9.2021. klo 16-18 Toimisto/Teams  
 
1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT  
 
Paikalla: 
Heikki Tarvainen 
Ilona Pasma 
Risto Valkeala 
Teams: 
Maija Hopeakoski 
Leena Työläjärvi 
Matti Anttonen 
Anssi Ylinen 
Anna Grönroos 
Janne Räsänen 
Jani Tulehmo 
Miikka Kyllönen 
Toni Hevonkorpi 
 
 
Kokouksen avaus  
Heikki Tarvainen aloitti kokouksen 16:02 
 
Sihteerin valinta 
Timo Kotilainen valittiin sihteeriksi 
 
2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  
 
Muistio käytiin läpi, ja keskusteltiin viime kokouksen kirjauksista ja tehdyistä toimenpiteistä. 
 
 
3. AJANKOHTAISET ASIAT  
 
Koronavirus-tilannepäivitys  
Harrastustoimintaa vapautetaan pikkuhiljaa muun yhteiskunnan avautuessa. 
 
Futis-Liigan kutsuotteluun osallistui suuri määrä pelaajia ja vanhempia. Tapahtuman osalta kaikki 
sujui hyvin. 
 
Toiminnanjohtajan esittely  
Kuultiin Ilves Futis-Liigan uuden toiminnanjohtajan Matti Anttosen esittely.  
 
Uuden jaoston jäsenen esittely  
Kuultiin jalkapallojaoston uuden jäsenen Miikka Kyllösen esittely. 
 
Johtokunnan jäsenet (Ilona ja Heikki erovuorossa)  

Jaosto ehdottaa Ilona Pasmaa ja Heikki Tarvaista johtokuntaan jalkapallojaoston edustajiksi. 
 

Maalipotku Ry edustajat  
Jokaisella tamperelaisella jalkapalloseuralla on edustus tässä yhdistyksessä. Maksimi äänimäärä 
seuroilla on 5 ääntä. 
RY hallinnoi vanhaa piirin omaisuutta. 
vuosikokousedustajat Räsänen ja Anttonen 
Anttonen ja Tarvainen ovat Ilveksen ehdokkaat edustajiksi 
 
 
 



4. PELAAJAKEHITYS   
 
Junioriedustuksen toimintamaksu päätös, olosuhdemaksu 
Keskusteltiin toimintamaksuista ja olosuhdemaksuista sekä päätettiin tulevan kauden korotuksista.  
 
  
CoachTools sovelluksen käyttöönotto kaikissa junioriedustusjoukkueissa 
Keskustelua on käyty erilaisten sovellusten käytön haasteista (tällä hetkellä käytössä kolme eri so-
vellusta: Nimenhuuto, MyEway ja CoachTools). Pyrkimyksenä on saada kaikille junioriedustusjouk-
kueille käyttöön sama sovellus. Parhaaksi sovellukseksi on valikoitunut CoachTools. Useat toimin-
not CT:ssä tukevat edustusjoukkueiden toimintaa. 
 
Ehdotus: 
Yhteinen sovellus otetaan kaikille edustusjoukkueille käyttöön. 
Jaosto maksaa ensimmäisen vuoden maksun ja toisen vuoden maksu lisätään joukkueiden budjet-
teihin. Sopimus on kaksivuotinen.  
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Futis-Liiga jatkaa Nimenhuudon käyttämistä, kehitetään Topparin synkronointia Nimenhuudossa. 
Ei ehkä vielä käytössä kaudella 2022. 
 
 
5. FUTIS-LIIGAN TOIMINTA   
 
Päättäjäisjärjestelyt: Alueellisia päättäjäisiä ei järjestetä. Ilves 90-vuotisjuhlaottelussa oli n. 1 500 
Futis-Liigan pelaajaa ja vanhempaa. 
Suunnitelmissa on järjestää toimihenkilöille päättäjäiset, asiasta sovitaan aluepäälliköiden kanssa. 
 
 

6. OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN  
 
Vuoreksen ja Leinolan maton vaihto, rahoitus mallit ja aikataulut  
Saatuja tarjouksia on tarkennettu, tekonurmenvaihdot on tarkoitus tehdä heinäkuun 2022 aikana. 
Toukokuussa vaikutukset peli-iltoihin olisivat olleet suuremmat. 
 
Hallihanke-esityksen valmistelu vuosikokoukseen 
Toni Hevonkorpi esitteli tämänhetkisen tilanteen ja suunnitelmat. Neuvottelut etenevät. 
 
 
7. ORGANISAATION TOIMINTA JA TALOUS  
 
Henkilöstö tilanne  
Pää- ja vastuuvalmentaja-listaus esiteltiin. 
Muutokset aikuisten edustusjoukkueissa ovat aiheuttaneet muutoksia sopimustilanteeseen. Kes-
kusteltiin keskeneräisistä sopimuksista sekä poikien junioriedustuksen valmennustiimeistä.  
Kehitetään valmentajien työkaluja, jotta Ilves olisi kiinnostava paikka toimia myös seuran ulkopuo-
lelta tuleville valmentajille. Poikien valmennustiimien pitäisi olla valmiina 30.9.2021 mennessä. 
Osalla joukkueista sopimukset ovat jo valmiina. 
 
Tyttöjen ja naisten joukkueiden valmennustiimit ovat valmiina. 
Sopimukset sähköisesti tehtynä 30.9.2021. 
 
Jalkapallojaoston organisaatio 
Kaavio esiteltiin jaostolle. 
Futis-Liigan toiminnanjohtajan tehtävä on yksi tärkeimmistä positioista Ilveksen toiminnassa. Toi-
minnanjohtajan paikka laitetaan julkiseen hakuun. Toiminnanjohtajan ja kilpailupäällikön tehtäviä 
tarkennetaan. Asia palautetaan valmisteluun. Matti Anttonen, Risto Valkeala ja Janne Räsänen pi-
tävät palaverin valmistelusta. 
 



 
8. VIESTINTÄ  
 
Junioriedustus päättäjäiset  
Päättäjäisiä aletaan valmistella, tuloksiin palataan myöhemmin. 
 
Ilves arpa  
Arpoja on paljon myymättä (130kpl). 
Jaostot lunastavat osansa myymättömistä arvoista 5€/Kpl, arvat lahjoitetaan Futis-Liigalle ja posti-
tetaan vastaanottajille syyskuun loppuun mennessä. 
90v-juhlat toimihenkilöille/päättäjäiset 6.11  
Melkein kaikki kesällä peruuntuneeseen tilaisuuteen ilmoittautuneet ovat tulossa myös näihin juh-
liin, muutamia peruutuksia tullut. 
Valmisteluja jatketaan. 
 
9. MUUT ASIAT  
 
Palloliitto on pyytänyt Ilvestä esittelemään tilaisuuteensa vapaaehtoisten tukemista 
Tiedoksi; ei käsitelty kokouksessa 
 
Naisten tyttöfutiksen huippustrategian jalkautus 
Strategia on valmiina, Heikki jalkauttaa strategian 25.11. huippuseminaarissa valmentajille ja toimi-
henkilöille. Puhujina Palloliiton edustajia (Marianne Miettinen ja Heidi Pihlaja) 
 
OmaDesignin kuvaussopimus katkolla 
Uusi sopimusehdotus on tullut, sopimus on 3-vuotinen. Yhteistyö on toiminut toistaiseksi hyvin, ku-
vaajat tuntevat Ilveksen toiminnan ja laajuuden. 
Sopimusta jatketaan, tarkennetaan kuitenkin toimitusehtoja. 
 
Adidas-sopimus katkolla 
Tämänhetkinen sopimus on voimassa vuoden 2022 loppuun asti. Sopimusneuvottelut on aloitettu 
hyvissä ajoin ja jaosto on saanut uuden sopimustarjouksen. Adidas on urheilubrändinä vahva ja 
liittyy värien puolesta vahvasti Ilvekseen. Jatketaan sopimusta Adidaksen kanssa. 
 
European Masters 27.6- 8.7.2023 Tampereella 
Pelit järjestetään Kaupissa. 
Aikaisempina vuosina tapahtuma on ollut loppuunmyyty. 
Keskusteltiin mahdollisuudesta osallistua tapahtumaan järjestäjänä. 
 
SPL laatuseura ulkoinen arviointi pe 10.12.2021 klo 8-16 (alustava) 
Tiedoksi; ei käsitelty kokouksessa 
 
 
10. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 
Seuraava kokous 11.10.2021 klo 16–18 
 


