
Ilves ry jalkapallojaoston kokous                       MUISTIO 

To 20.1.2022 klo 16-18 Teams/Toimisto 

 

 

Läsnä (Teams): Heikki Tarvainen, Matti Anttonen, Jouko Turunen, Anna Grönroos, Maija 

Hopeakoski, Toni Hevonkorpi, Timo Kotilainen, Anssi Ylinen, Janne Räsänen, Leena Työläjärvi, 

Miikka Kyllönen, Risto Valkeala, Paula Rossi, Ilona Pasma 

 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

  Heikki Tarvainen avaa kokouksen klo 16:03. 

  Valitaan sihteeriksi Paula Rossi. 

 

2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio.  

 

Siirretty jaoston kokous, jossa mietitään ilvesläisyyttä, mahdollisesti maaliskuun puolivälistä 

eteenpäin. Heikki Tarvainen ja Matti Anttonen palaavat asiaan aikataulun suhteen. 

 

3 KORONA-TILANNE 

Matti Anttonen esitteli suullisesti koronatilanteen vaikutuksia toimintaan. Yleisesti ottaen 

pyritään harrastamista jatkamaan. Toimitaan AVIn rajoitusten ja Palloliiton ohjeistusten 

mukaisesti. Joukkueet seuraavat tilannetta omalta osaltaan. 

 

Janne Räsänen totesi, että useammassa joukkueessa on harjoitustoimintaa jouduttu 

tauottamaan altistumisten ja tartuntaketjujen johdosta. Keskustelua on käyty 

joukkuekohtaisesti valmennuksen kanssa. Pohdittiin, missä vaiheessa toimintaan voi 

sairastetun taudin jälkeen palata takaisin (varoajan pituus säännölliseen urheilutoimintaan 

palaamiseksi, jälkitautien välttäminen ja terveysturvallisuusnäkökulma: Sydänsairaala, 

aloita urheilu maltilla koronan jälkeen -ohjeistus). Odotetaan tähän liittyen myös Palloliiton 

linjaukset. 

 

 Matti Anttonen seuraa AVIn ja Palloliiton päätöksiä ja ohjeistuksia päivittäin.  

 

 

4 TURNAUSTOIMINTA 

Tammikuun Pirkkahalli-turnaus peruttu/siirretty. Pääsiäisturnaus (tyttöjen sarjoja lisätty), 

Ilves-cup kesäkuussa, elokuun turnauksesta luovuttu, Fun-Tampere syyskuussa, tyttöjen 

Syysturnaus (siirretty) lokakuun alkuun.  

 

Lisäksi haetaan Laura Kalmari SM-lopputurnaus 6.-9.10. tai SPL T14 I-tason lopputurnaus 

14.-16.10. 2022 kenttätilanne huomioiden. 

 

5 OLOSUHTEET 

Toni Hevonkorpi esitteli olosuhteiden tilannetta. Vuoreksen kentän tekonurmen 



uusimissopimus allekirjoitetaan aiemmin sovitun mukaisesti, työt alkavat juhannusviikolla.  

 

Hallihankkeen osalta on valtiolta saatu täydennyspyyntö avustushakemukseen. Tampereen 

kaupungilla aikatauluhaasteita kaavoituksen suhteen.  

 

Keskusteltiin Kaupin alueen kehittämisestä ja jalkapallon roolista Kaupissa. Erityisesti 

Kauppi 3:n kehittäminen yhdenveroisesti muiden Kaupissa toimivien lajien kanssa 

turvattava. Pohdittiin Kaupin alueen kehittämiseen liittyvää yhteistä lausuntoa muiden 

alueen jalkapalloseurojen kanssa.  

 

Keskusteltiin Vuoreksen kentän tekonurmen uusimisen vaikutuksesta talouteen. 

Maksuaikataulu jaksotettu eri urakan vaiheiden mukaan. 

 

6 JAOSTON TALOUSTILANNE 

Matti Anttonen esitteli päivitetyn budjetin ja toteuman. Keskusteltiin yleisesti ottaen 

taloustilanteesta.  

 

K-Plussa-yhteistyön kautta saatu summa on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. 

 

7 FUTIS-LIIGAN JOHTAJAN HAKU 

Yhdeksän hakemusta on saatu Futis-Liigan johtajan tehtävään, kutsutaan kaikki 

etähaastatteluun. Hakijoilla monipuolisesti jalkapallotaustaa. Valitaan kolme henkilöä 

seuraavalle haastattelukierrokselle. 

 

8 FUTIS-LIIGAN BUDJETTI 

Risto Valkeala esitteli Futis-Liigan budjetin. Toimintamaksun korotus 15€ omien 
olosuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. 

Futis-Liigan (perus-)toiminnan toimintamaksuksi 190€, kun toimintamaksu maksetaan 15.3. 
mennessä. 15.3. jälkeen maksettuna toimintamaksu on 195€. 

 
9 STRATEGIAPÄIVITYKSET 

Matti Anttonen esitteli strategiapäivitysten tilanteen. Miesten ja poikien urheilustrategian 
päivitysprosessia on jatkettu maanantaina 17.1., jolloin koossa 21 henkilöä. Tässä 
tapaamisessa käsitelty nykytilannetta, haasteita, sekä tulevan toiminnan kehitettäviä 
kohteita ja painopisteitä. Ohjausryhmässä näitä toimenpiteitä lähdetään kehittämään 
eteenpäin käytäntöön. Pohjoismaisten huippuseurojen benchmarkkaus tehtynä 16 seuran 
osalta. 

Joulukuussa on käsitelty naisten ja tyttöjen strategian jalkauttamista, tähän liittyen on 
palaveri 21.1. koskien erityisesti Palloliiton tukea strategian jalkauttamiseen. 

 Strategiatyö on hyvässä vauhdissa ja jatkuu kevään aikana. 

 
10 MUUT ASIAT 

 
Keskusteltiin Ilves ry:n YT-neuvotteluista, jotka käynnistetty huonontuneen koronatilanteen 
vuoksi. Jalkapallojaoston taloustilanne olosuhteisiin verrattuna kohtalainen,  
todennäköisesti jalkapallojaostolla ei ole tarvetta lomautus- tai muille toimille. 



Harrastustoiminnan jatkaminen näyttää todennäköiseltä, siksi ei odotettavissa toiminnan 
keskeytykseen verrattavissa olevia toimia, eikä siten myöskään suuria taloudellisia 
vaikutuksia. 

Kaupungin osallistuvan budjetoinnin hankkeeseen ehdotus Leinolan kentän aitaamisesta. 

Keskusteltiin vuosikellosta, otettu eri toimintojen omien vuosikellojen laatimista varten 
käyttöön Plandisc-työkalu. Matti Anttonen esitteli laaditun Futis-Liigan vuosikellon sekä 
jalkapallojaoston vuosikellon.  

 
11 SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

Seuraava jalkapallojaoston kokous tiistaina 15.2. klo 16-18 (toimisto/Teams). 

 


