
Ilves ry. jalkapallojaoston kokous                       MUISTIO  

Ma 24.5.2022 klo 16 – 18 Ilves toimisto 

 

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat 

Paikalla: Miikka Kyllönen, Matti Anttonen, Paula Rossi, Timo Kotilainen, Risto Valkealahti, Ilona Pasma, 

Heikki Tarvainen (Ville Salonen) 

Teams: Toni Hevonkorpi, Juha Pakarinen, Janne Räsänen, Anna Grönroos, Leena Työläjärvi 

Sihteerinä Miikka Kyllönen 

 

2. Edellisten kahden kokouksen muistiot 

Käytiin läpi 22.4. ja 13.5. (Futsalin ja jalkapallon yhteensovittaminen) pidettyjen kokousten muistiot. 

 

3. Toimihenkilöiden tuen ja koulutuksen kehittäminen 

Paula Rossi esitteli pääkohdat Ilveksen toimihenkilöiden tuen ja kouluttamisen kehittämiseksi. 

*OTO-toimihenkilöille (jojot, rahurit, huoltajat, valmentajat) tehty yhteinen kysely, nyt 45 vastausta, 

vastausaikaa toukokuun loppuun 

 -alustavat ongelmakohdat: Jalitsu-talkoot, vapaaehtoistoiminnan arvostuksen nostaminen 

 -tarkoitus hyödyntää vastauksia esim koulutusten suunnitteluun 

*Kesäpäivä suunnitteilla kaikille OTO-toimijoille 13.8. 2022Ilves vs Honka 

 -tapahtumabudjetti olemassa 

 -Paula&Miikka tekevät ehdotuksen Matille 

*Fiiliskyselyiden tuloksia 

 -viestintää saatu parannettua vs edellinen kysely 

-vuorojaon ongelmatiikka: Matti Anttonen, Janne Räsänen ja Henri Karhunen miettivät 

kehitysmahdollisuuksia 

 - mahdollisesti myös vanhemmille ja pelaajille pari kolme kertaa kaudessa? 

 

4. Futsalin ja jalkapallon yhteensovittaminen 

Ilves ry laajennettu johtajisto pyysi jalkapallojaostoa tekemään vielä uuden ehdotuksen futsalin ja 

jalkapallon yhteensovittamiseksi. Toiminnanjohtaja on käynyt viikon sisällä keskusteluja mm. Kari Pansion, 

Jarmo Huhtalan, Heikki Tarvaisen, Ilona Pasman ja kaikkien futsaljaoston nykyisten ydinhenkilöiden kesken 

siitä, millä ehdoilla futsaltoiminta saataisiin parhaiten integroitua jalkapallojaoston toimintaan. 

Keskusteltiin ja tehtiin päätös yhteensovittamisesta tietyin ehdoin. Matti Anttonen valmistelee esityksen 

johtokunnalle. 



5. Varusvaraston ja varustetilausten jatkuminen tulevilla kausilla 

Risto Valkealan ja Tiina Valkealan jäädessä pois Ilves ry:n palkkalistoilta loppuvuodesta 2022, täytyy 

jalkapallojaoston organisoida uusiksi varusvaraston toiminnan pyörittäminen sekä varustetilausten 

tekeminen. Risto Valkeala on päätyönsä ohessa koordinoinut sekä Futis-Liigan että junioriedustuksen 

varustetilaukset Interportille/Adidakselle. Tiina Valkeala on ollut määräaikaisena työntekijänä kausittain 

huhtikuun alusta lokakuun loppuun toimien tapahtuma-, olosuhde- ja varustevastaavana. 

Keskusteltiin alustavasti palkkauksen mahdollisuudesta, keskustelua jatketaan syksyllä. 

6. Olosuhteet – Jalitsu hallin tilanne ja jatko 

Asmo Martikainen on ilmoittanut jäävänsä sivuun Ilveksen edustajana Jalitsu-hallin hallituksesta 

hallituskauden päättyessä kesäkuun lopussa. Asmon tilalle täytyy löytää jatkaja Jalitsu-hallin hallitukseen.  

Lisäksi on löydettävä toimiva suunta Jalitsu-hallin toiminnan jatkamiseen. 

Keskusteltiin asiasta. Operatiivinen johtoryhmä valmistelee asiaa eteenpäin ennen Jalitsu Oy:n 

yhtiökokousta. 

7. Olosuhteet – Tammela 

Toni Hevonkorpi kävi läpi Tammelan tilanteen. Keskustelut edenneet kaupungin kanssa hyvässä hengessä, 

seuraava kokous tulevana perjantaina 27.5. 2022. 

 

8. Olosuhteet – Ilves-kentän muuttaminen lämmitettäväksi 

Janne Räsänen kävi läpi Ilves-kentän tilanteen ja Toni Hevonkorpi kertoi, miten investointia varten 

tarvittavan lainan hakeminen etenee. Jalkapallojaosto puoltaa asiaa ja esittää Jalkapallo Oy:lle asiassa 

etenemistä. Janne Räsänen tekee pohjan esitykselle.  

 

9. Muut asiat 

*Palkitsemiset: 

-Maija Hopeakoskea ja Ville Salomaata muistettiin 50€ lahjakorteilla (Intersport Koskikeskus) 

*Ilves ry strategia 

-Ilona lähettää Ilves ry:n strategialuonnoksen jaoston jäsenille, kommentit kootusti Matille 

*Hopa-rahaston rahankeruu  

-työryhmä ja Kuusakoski metalliromunkeräys 

*Työhyvinvointi  

-Padel-vuoro jalkapallon työntekijöille (Padel 24/7) 

-Työntekijöiden lapset mahdollisuus harrastaa edullisemmin? 

-Kesätyöntekijät 

*Jäsenmaksut 

-mahdollisuus eritasoisiin jäsenmaksuihin. 



10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Tiistai 21.6.2022 klo 16 – 18 toimisto ja Teams 

 

Kokous päättyi klo 18:23 

 


