
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio  

Ti 15.2.2022 klo 16-18 Ilves toimisto / Teams 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

  

Heikki Tarvainen avasi kokouksen klo 16.00 

  

Läsnä: Heikki Tarvainen, Ilona Pasma, Janne Räsänen, Jouko Turunen, Risto Valkeala, Leena Työläjärvi, 

Miikka Kyllönen, Timo Kotilainen, Paula Rossi, Anna Grönroos, Maija Hopeakoski (sihteeri)  

Poissa: Ville Salonen 

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

 

Ilvesläisyyttä käsittelevän kokouksen ajankohta jäi viimeksi auki. Sovittiin ajankohdaksi alustavasti 
26.3.2022 klo 12-15, toissijaisesti 13.3.2022. Koronalinjaukset tiedotettu joukkueille. Vastine toimitettu 
yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautalautakunnalle koronapassin käytöstä. Pääsiäisturnaukseen 
ilmoittautunut n. 120 joukkuetta. Kansallisen liigan peliä yritetään siirtää lauantailta sunnuntaille, jotta 
turnauspelit saadaan pelattua Kaupissa ja tyttöjoukkueet kutsutaan sunnuntaina pelipäivän jälkeen 
katsomoon. Laura Kalmaria-turnausta ei voida hakea, koska kenttä on varattu muuhun tapahtumaan. 
Haetaan SPL T14 I-turnausta. Futis-Liigassa tällä hetkellä 864 ilmoittautunutta. 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.  

 

3. 2022 HOPA-RAHASTON STIPENDITYÖRYHMÄN VALINTA 

 

Työryhmään valitaan Ilves ry:n johtokunnan jäsen, kaksi jaoston jäsentä. Aiempina vuosina työryhmässä 

on olleet Ilona Pasma, Leena Työläjärvi ja Janne Räsänen. Päätettiin jatkaa samoilla jäsenillä, pohjatyö 

hakemuksia varten on jo tehty. Rahastosta päätettiin jakaa kevään jaossa 6000 € junioriedustukselle ja 

2000 € Futis-Liigalle. Syksyksi valitaan uusi toimikunta ja sykyllä jaettava summa päätetään silloin. 

 

4. TYÖHYVINVOINTI  

 

Työajan seuranta osoittanut, että ylityötunteja kertyy, johtuen töiden ajoittumisesta pitkälti 

viikonloppuihin. Muutos vaatii työkulttuurin muutosta, oman ajankäytön hallinnan opettelua sekä 

tarvittaessa toimenkuvien tarkastamista. Työntekijöille/tiimeille rakennetaan toimenkuvat, jotka tukevat 

työajan hallintaa. Toisena työkaluna otetaan käyttöön parin viikon välein tehtävä fiiliskysely, joka on 

nopea ja helppo käyttää sekä madaltaa kynnystä palautteen antamiseen. Keskusteltiin lisäksi, että 

fiiliskysely olisi hyvä suunnata työntekijöiden myös oto-valmentajille, junioriedustuksen toimihenkilöille 

sekä Futis-Liigan yhteyshenkilöille. 

 

 

5. OLOSUHDEPÄIVITYS 

 
Jalitsu-halli tuli alas 4.2. ja tämä on aiheuttanut tiivistystä harjoitteluvuoroissa. Korvaavia vuoroja on 
hankittu Valkeakoskelta ja Ylöjärveltä, harjoittelu on keskitetty Kauppiin ja muut tekonurmet yritetään 



saada käyttöön mahdollisimman pian. Jalitsu Oy:n kanssa saatava jatkossa avoimempi keskusteluyhteys, 
palaveri jaosto/halliyhtiö -akselilla. 

Kenttäryhmien kokoukset alkavat 17.3. ja 23.3. tekonurmien osalta ja jatkuvat hiekkakentillä. Kokoukset 
käydään maaliskuun aikana. 

Hallihankkeen osalta suunnitelmia ja neuvotteluja jatketaan edelleen. 

Keskusteltiin Pirkkalan Futis-Liigan kenttätilanteesta sekä sovittiin toimenpiteistä.  
 
Tampereen kaupungin osallistuva budjetointi, ideointivaihe päättyy 20.2.2022, ideoita otetaan 
vastaan/kehotetaan äänestämään tukea olosuhteisiin. 

 
6. NAISTEN JA MIESTEN OTTELUOHJELMAT JA TAPAHTUMAT 

Otteluohjelmat on julkaistu ja naisten peleihin on jo mietitty jokaiseen peliin joku tapahtuma, lisäksi on 
suunniteltu kutsuottelut Futis-Liigalle, yhteistyöseurojen kutsuottelut 

 
7. OTO-VALMENTAJIEN TUKEMINEN 

Miikka ja Matti tehneet suunnitelman oto-valmentajien tukemiseen. Helmi-maaliskuussa aloitetaan 
tiedon keräämisellä (sähköinen kysely), kartoitetaan valmentajien kiinnostusta ja tarpeita. Hybridi-
työpaja tämän pohjalta järjestettäisiin jo maaliskuussa ja maalis-huhtikuun aikana ydinryhmä pääsee 
analysoimaan tuloksia. Tavoitteena on rakentaa kestäviä toimintamalleja oto-valmentajien toiminnan 
tukemiseen.  

Jalostettavissa myös muiden toimihenkilöiden tukemiseen. 

 
8. FUTIS-LIIGAN JOHTAJAN HAUN TILANNEKATSAUS 

Viimeisellä kierroksella mukana neljä hakijaa. Sekä jatkoon päässeet että ei-valitut on informoitu ja 
haastateltavat saaneet ennakkotehtävän: Miten drop outia varsinkin C-iässä voi ehkäistä? Haastattelut 
viikolla 4. 

 
9. JAOSTON TALOUSTILANNE 

Käytiin läpi jaoston tämänhetkinen taloustilanne. 

 

10. STRATEGIAPÄVITYKSET 

24.2.2022 poikien ja miesten seuraava strategiapäivä. Tyttöjen ja naisten strategiassa päästy eteenpäin 
jo viime vuonna ja myös sen seuranta nyt ajankohtaista. 

 
11. MUUT ASIAT  

Ilves-toimiston tilojen kehitys, hallinto luvannut pienen määrärahan sitä varten. Jääkiekon toimijat 
miettineet siirtymistä kokonaan Nokia Areenalle, tulee lisää tilaa. Ideoita/toiveita/ajatuksia/tarpeita 
kysytty henkilökunnalta.  

Futis-Liigan aikuinen-lapsi-ryhmät suunniteltu alkavalle kaudelle niin, että toimintajakso on lyhyempi, 
toinen jakso sijoittuu alkukauteen ja toinen loppukauteen.  

 

12. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

 

Seuraava kokous toimistolla/Teamsillä pe 18.3.2022 klo 15.30-17.30 


