
Ilves ry.  Jalkapallojaoston kokous                        Muistio 

Keskiviikko 10.8.2022 klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

Toimistolla  

Heikki Tarvainen, Matti Anttonen, Pekka Huikuri, Timo Kotilainen, poistui 18.20, 

Miikka Kyllönen, Ilona Pasma, Janne Räsänen, Jouko Turunen, poistui klo 18.00, 

Leena Työläjärvi, Anssi Ylinen 

 

Teams  

  Anna Grönroos, Toni Hevonkorpi, Juha Pakarinen, Paula Rossi, 

 

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat 

 Heikki Tarvainen avasi kokouksen klo 16.03. 

Sihteeriksi valittiin Leena Työläjärvi. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

 

8. Miesten ja poikien sekä naisten ja tyttöjen urheilustrategian tilanne 

Naisten strategia on tehty 2021, miesten keväällä 2022. Janne palautti mieleen lyhyesti 

strategioiden pääpainopistealueet. Keskusteltiin ympärivuotisesta toiminnasta sekä Futis-

Liigan että junioriedustusjoukkueiden kannalta. Miesten ja poikien strategian julkistus 

pyritään tekemään viimeistään uuden kauden alkaessa. 

 

9. Ensi kauden valmennustiimien tilanne 
Janne esitteli tulevan kauden valmentajatilannetta. Kuultiin myös muista mahdollisista    

muutoksista palkkasuhteisiin. 

Jouko ja Anssi kertoivat oto-valmentajien tilanteesta. F-ikäluokan valmentajahaku sekä 

tytöissä että pojissa käynnistetään lähiaikoina. 

Talvitoiminnassa mukana yli 900 lasta, kolme aluevalmentajaa jo valmiina, yhtä haetaan 

vielä.  Aluevalmentajien lisäksi alueilla tarvitaan 2-3 valmentajaa/alue.   

 

3. Futsalin tilannekatsaus 

Toiminta etenee suunnitellusti. Kärkkäinen hoitaa juniori-ikäluokkia, Anttonen aikuisia.  

Naisten joukkueen taloudellinen ja toimihenkilötilanne hyvä, muidenkin joukkueiden 

valmennustiimit ovat kohta kasassa. 

Hyväksyttiin juniorijoukkueiden toimintamaksut: U19 750€, U17 ja 2008 700€,  

2009 - 2010 650€ sekä naisten toimintamaksu, joka on 500€.  

Miesten toimintamaksuun palataan seuraavassa kokouksessa.  

 

4. Taloustilanne 

Matti esitteli talouden yleistilanteen. 

 

5. Toimintamaksut 2023 

Keskusteltiin tulevan kauden toimintamaksuista, varsinkin energian hinnan vaikutuksesta 



siihen. F9 ja F8 tytöt ja pojat toimintamaksu on jo päätetty pitää samana kuin viime kaudella 

eli 750€. Muiden ikäluokkien maksut päätetään Teams-kokouksessa mahdollisimman pian. 

Alustavana korotusprosenttina pidetään 5% + mahdollinen energiakorotus. 

 

6. Jalkapallo Oy:n hallituksen jäsen 

Risto Valkealan jäädessä eläkkeelle ja Risto Niklas-Salmisen siirtyessä edustuksen 

toimitusjohtajaksi heidän tilalleen Jalitsu Oy:n hallituksen jäseniksi tarvitaan kaksi uutta 

henkilöä. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 

7. Olosuhdepäivitys 

Jalitsu 

Mahdollinen henkilö hallitukseen on Jukka Maja.  

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 

Ilves-kenttä 

Maton vaihto etenee aikataulussa, kohta matto koko kentällä. Kentälle päästään 

todennäköisesti parin viikon kuluessa. 

Kentän lämmityksen kytkentä tehdään myöhemmin.  

 

Tammela 

Keskustelut kaupungin kanssa kesken Ilveksen roolista. Kenttä valmistuu aikataulussa, 

valmis 11/2023. Kun uusi Tammela otetaan käyttöön, se tulee lisäämään kustannuksia. 

 

Leinola 

Maton vaihto alkaa 20.8. Kaupunki tekee aidan, joka valmistuu maalis-huhtikuussa 2023. 

Samalla kenttä saa valot kaupungin kustantama. 

 

Myös Ahvenisjärvelle tulossa molempien kenttien maton vaihto. 

 

10. Muut asiat  

27.8. juhlaottelun valmistelu on hyvässä vauhdissa. 

Talkoolaisia tarvitaan ottelussa tapahtuma-alueen pystyttämiseen, pyörittämiseen ja 

purkuun.  

Jaosto päätti, että kioskityöhön jokainen junioriedusjoukkue nimeää 2 henkilöä, joille 

maksetaan tietenkin normaali korvaus työstä. 

 

Junnupäättäjäiset yliopiston juhlasalissa viikolla 43. 

 

Toimihenkilöpäättäjäiset marraskuun alussa. 

 

11. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

 Tiistaina 13.9. klo 16. toimistolla/Teams 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi 18.25. 


