
Ilves ry.  jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

Pe 22.04.2022 klo 16:10- Ravintola Hook 

 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN JA OSALLISTUJAT 

 Kokouksen avaus 

 

Osallistujat 

Paikalla:  Anna Grönroos, Toni Hevonkorpi, Ilona Pasma 

 Heikki Tarvainen, Janne Räsänen, Leena Työläjärvi, Jouko Turunen, Anssi Ylinen, 

Juha Pakarinen ja Pekka Huikuri 

 

 Sihteerinä  Timo Kotilainen  

 

2. EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO  

- Oto-valmentajien tilaisuuteen osallistui Miikka ja Jokke 

- Kesäpäivän järjestelyt jatkuvat, Miikka johtaa, Paula avustaa 

- Ukrainalaisten jalkapallotoiminta on alkanut; toiminta laajenee pikkuhiljaa.  

o Mukana toiminnassa n. 10 junioria.  

o Kutsutaan ukrainalaiset Veikkausliiga otteluun. 

o Muutama lupaava pelaaja mukana myös Ilves A-junioreiden harjoituksissa. 

o Voitaisiin palkata ehkä joku nuori ukrainalainen Ilvekseen kesätöihin. 

- Käytiin läpi Ilves-viikon tapahtumat 

- Miikka kertoili Seurojen Ääni- tilaisuudesta 

 

 

3. Ilveksen Kansallisen liigan joukkueen pankkitilin siirtäminen Osuuspankkiin 

Kansallisen liigan joukkueen pankkitili on ollut toisessa pankissa, koska sieltä on saatu aiemmin 

sponsoritukea. Tukea ei ole enää saatu viime kaudella eikä myös tällä kaudella. Ehdotetaan tilin 

siirtämistä Osuuspankkiin 

- Päätettiin vaihtaa Kansallisen Liigan joukkueen (Ilves Ry, Naisten edustusjoukkue) tili 

Osuuspankkiin, kuten muutkin Ilveksen joukkueet. 

 

 

4. Työhyvinvointi – Fiiliskyselyn tulokset ja kokemuksia tuntikirjauksista 

Ilves on tehnyt Fiiliskyselyn, johon on saatu 109 vastausta. 

Työkuorman keskiarvo oli 3.04 

Työfiiliksen keskiarvo 3.5 

Avoimia palautteita tuli 55 kappaletta; mikä on tosi hyvä tulos. 

 

- Matti ja Janne ovat käyneet tuloksia läpi sekä käyneet avoimia palautteita läpi suoraan 

yhteystietojen jättäneiden kanssa. 

- Tuntiseurannassa on joillakin työntekijöillä todella suuria tuntimääriä 

o Keskusteltiin parhaasta vaihtoehdosta tuntien seurannan suhteen 

o Palkkaratkaisusta keskusteltiin 



 

5. Olosuhdepäivitys 

- Oman hallin rakentaminen ei ole tämän hetkisten kustannusten puitteissa järkevää 

- Lämmitettävä kenttä voisi olla paras vaihtoehto. Kaupungin avustus, Hat Trick-avustus yms. 

- Futis-Liigan kentät lännessä parhaassa kunnossa, Leinolassa ja Messukylässä tilanne on 

vielä huono. Ahvenisjärven kenttää ei otettavissa käyttöön vielä. Ilveskenttä käytössä. 

- 7.5.2022 klo 10-14 Leinolan ja Vuoreksen kenttien talkoopäivä, Ilves järjestää 

talkootarjoilua ko kentille. 

 

 

6. Strategiapäivitys 

- viikolla 17 on miesten ja poikien ohjausryhmäpalaveri, jossa käydään strategiaa läpi. 

- Keskusteltiin tulosmittareista; Matti esitteli mahdollisia mittareita. 

 

7. Alustava budjetti 2022-2023 

- Matti esitteli tämänhetkisen (11,5kk) budjetin tilanteen 

- Matti esitteli ehdotuksen ensi vuoden budjetiksi. 

- Keskusteltiin budjetista ja mahdollisista muutostarpeista 

 

8. MUUT ASIAT  

- Maija Hopeakosken ja Ville Salosen muistaminen 

➔ Päätettiin muistamisista. 

 

- Uusi yhteistyösopimus Coinmotion Oy:n kanssa. 

o kaikki Ilves Junioriedustuksen ja Futis-Liigan pelipaitoihin lisätään uusi mainos. 

o Paidat kerätään joukkueilta ja painatetaan uusi mainos Aktiivisuomessa 

o Futis-Liigan paidat tulee valmiiksi oikein painettuna. 

- Keskusteltiin Valmennusvaliokunnan toiminnasta 

- Naiset ja Ilves/2 Naiset pelaavat seuraavan kotipelin 30.4. mustilla nauhoilla Mauri 

Heinosen muistolle.  

 

9. SEURAAVASTA KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN 

- Seuraava kokous on 24.5.2022 klo 16 Ilves Toimistolla 

 

 

 

 

 


