
 
Ilves jalkapallojaoston kokous   MUISTIO 
18.3.2022 
Toimisto/ Teams 
 
Paikalla: Heikki Tarvainen, Matti Anttonen, Ilona Pasma, Miikka Kyllönen, Risto Valkeala, Janne Räsänen, 
Toni Hevonkorpi, Timo Kotilainen, Leena Työläjärvi, Anna Grönroos 
 
Teams: Paula Rossi, Maija Hopeakoski, Jouko Turunen, Anssi Ylinen 
 
1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat. Sihteeriksi valittiin Anna Grönroos. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio. 

 
3. Ilves ry jäsenhankinta 
 

Jarmo Huhtala esitteli Ilves ry:n jäsenhankintaprojektia, jonka nimeksi tulee Ilves 1931. Tavoitteena ke-
hittää ilvesläisyyden imagoa. Kannattajäsenille tarjolla erilaisia etuja.  

 
 
3. OTO-valmentajien tukeminen 23.3. tapahtumassa 

 
Miika esitteli vapaaehtoisten valmentajien tukemisen toimintamallia, jota on työstetty eteenpäin edelli-
sen jaoston kokouksen jälkeen. Tavoitteena valmennuksen tason nostaminen sekä tukeminen. Ko-
ronapandemian takia valmentajapäivät ovat jääneet kuluvina vuosina pitämättä. Valmentajille on suun-
niteltu U19 EM-jatkokarsintaottelun yhteydessä ke 23.3.2022 pidettävä infotilaisuus, jossa käydään läpi 
valmennukseen liittyviä tärkeitä nostoja. Toisaalta halutaan tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus val-
mentamiseen ja toisaalta halutaan kehittää huippupelaajia, jolloin valmennuksen laatuun panostettava 
erityisen paljon. Näitä tavoitteita varten tarjotaan mahdollisimman monipuoliset koulutuspolut. SPL:n ja 
Ilveksen sisäiset koulutukset. Koulutus- ja tukimateriaalia on saatavilla runsaasti. Vapaaehtoisten hou-
kutteleminen ja sitouttaminen toimintaan. 

 
 
4. Ukrainan tilanne, lasten ja nuorten jalkapallotoimintaa maahantulijoille 

 
Keskusteltiin tilanteesta ja siitä, mitä olisi konkreettisesti tehtävissä Tampereen seudulla maahantulijoi-
den tukemiseksi.  Päätettiin tarjota matalalla kynnyksellä mahdollisuus jalkapalloharjoitteluun. Alkuun 
kuukausi kerrallaan ja katsotaan, miten tilanne tästä etenee. Tarvittaessa kutsutaan lapsia ja nuoria mu-
kaan myös junioriedustusjoukkueisiin.  Ilja Värtinen on ollut yhteydessä pakolaiskeskukseen. Siellä aloit-
tamassa uusi hankekoordinaattori ja hänen kanssaan on sovittu palaveri 29.3.2022. Vastaanottokeskuk-
sessa on tällä hetkellä alaikäisiä ukrainalaisia maahantulijoita noin 70. Muita lapsia ja nuoria noin 30.  
Päätettiin tarjota mahdollisuutta harjoitteluun kaikille keskuksessa oleville maahantulijoille. Janne ja 
Matti ovat mukana projektissa operatiivisella tasolla. Viestinnässä otetaan huomioon, ettei julkaista 
kuvia lapsista.  Projektiin liittyen voidaan kuvata esim. vapaaehtoisvalmentajia. 

 
 
 
 
 
 



5. Olosuhdepäivitys 
Jalitsuhallin talkoot pidetään 23.-24.4.2022. Tätä ennen 9.4. lumitalkoot. Janne on yhteydessä Asmoon.       
Otetaan selvää mm. pressujen kuivatus yms. aikatauluista. 

 
Ilveskentän tekonurmea aletaan vaihtaa kesä-heinäkuussa. 

 
Ukrainan konfliktin takia hallihankkeen kustannukset tulisivat nousemaan suuremmiksi, kuin mitä alun 
perin arvioitu. Vaihtoehtona voisi olla esim. lämmitettävä tekonurmi.  
 
Leinolan kentän turvallisuuden kehittämiseen on haettu Tampereen kaupungin osallistuvan budjetoin-
nin kautta rahoitusta. Jos kenttä etenee osallistuvan budjetoinnin äänestysvaiheeseen, tiedotetaan ää-
nestyksestä whatssapp-ryhmissä sekä some-kanavilla. Äänestysvaihe 9.5.–22.5.2022 

 
 
6. Jaoston taloustilanne 

Käytiin läpi jaoston tämänhetkinen taloustilanne.  
 
7. Strategiapäivitykset 

Strategiapäivitykset aloitettiin marraskuussa. Tähän liittyviä työpajoja sekä ohjausryhmätapaamisia pi-
detty kuukausittain. Mukana ovat olleet myös kaikki valmentajat. Poikien ja miesten strategia jaetaan 
kolmeen vaiheeseen: 

 
1.Lapsuusvaihe (mukana myös FL). Parannetaan laatua. Omatoimisen liikunnan lisääminen, ympärivuo-
tisuus, osaavien valmentajien lisääminen. 

 
2.Nuoruusvaihe Joukkueympäristön laadun syvennys, arkirytmin kehittäminen, pelaajamäärien vahvis-
taminen. 

 
3.Huippuvaihe: Ilves-yhteisön urheilun johtaminen, kilpailukykyinen edustusjoukkue, Ilves Akatemia 
2026. 

 
Naisten strategiapäivitys etenee myös suunnitelmien mukaisesti. Markkinointisuunnitelman toimenpi-
teet näkyvät hyvin käytännössä. TFA-ympäristön eteenpäin vieminen. Kansallisen Liigan ensimmäinen 
peli pelataan viikon päästä 26.3.2022. Ensimmäinen kotipeli Kaupissa lauantaina 2.4.2022. 

 
 
8. Seurojen esitykset alueparlamentin puheenjohtajistoon, alueellisiin kehitysryhmiin sekä Seurojen 

kokokoukseen 22.4.2022 
Keskusteltiin Palloliiton tehtävistä sekä Seurojen kokouksen 22.4.2022 edustajista. 
 
Päätösehdotus: Päätettiin että Ilves esittää alueparlamentin puheenjohtajistoon Kari Pansiota. Kes-
kusteltiin että Ylöjärven Ilveksen edustaja on suostunut toimimaan varajäsenenä. Päätettiin esittää län-
tisen alueen seurapalvelu- kehitysryhmään Kari Pansiota. 
 
Päätettiin esittää Janne Räsästä läntisen alueen urheilutoiminta-kehitysryhmään. 
 
Päätettiin esittää läntisen alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmään 
Miikka Kyllöstä.  
 
Seurojen kokoukseen 22.4.2022 valittiin edustajiksi Kari Pansio (Ilves ry) ja Pekka Huikuri (Ilves-Pallo). 
 
 



10. Muut asiat 
 
Securitas on tarjonnut laajempaa talkoomahdollisuutta jalkapallojaostolle/seuralle. Yhteistyömahdollisuus 
koskee tapahtumien järjestyksenvalvontaa.  Tarve 250 valvojaa/tapahtuma. Koulutus järjestyisi Securitak-
sen puolelta.  
 
 
Ilves-viikko pidetään viikolla 14, jolloin suunniteltu erilaisia tapahtumia teemaviikkoon liittyen: 

o La 2.4. Ilves-päivä  
Futis-Liiga markkinointi ympäri kaupunkia 
Kansallinen liiga: Ilves – Honka 
Veikkausliigaottelu: Haka - Ilves 

o Ti 5.4. Futis-Liiga-mainostus päiväkodeissa – lahjoitetaan palloja 
o Ke 6.4. Ilves murisee- lehti ilmestyy 
o Pe 8.4. Oma Ilves pelipaitapäivä. Markkinoidaan joukkueille ja somessa. 
o La 9.4. Veikkausliiga-peli Ratinassa. Mukaan kutsutaan kaikki junioriedustusjoukkueet taustoineen. 
o Su 10.4. Ilveksen perustamispäivä. Avoin jalkapallotapahtuma Vuoreksessa Ilveskentällä. 

 
Jalkapallojaoston Seurojen ääni- edustajaksi valittiin Miikka Kyllönen. 
 
Käytiin läpi Trello-perehdytys pohja seuratyöntekijöille. 
 
Kutsutaan jatkossa asiantuntijajäseninä jaoston kokoukseen jatkossa Pekka Huikuri sekä Juha Pakarinen. 
 
11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 
Strategiakokoontuminen pe 22.4.2022 klo 16-20.00.  
 
 
 
 


