
Ilves ry Jalkapallojaosto     MUISTIO 
21.6.2022   

    
 
 
Paikalla Heikki Tarvainen, Janne Räsänen, Toni Hevonkorpi, Jouko Turunen, Juha Pakarinen, Anssi Ylinen, 
Timo Kotilainen, Miikka Kyllönen, Pekka Huikuri. 
 
Teamsilla Ilona Pasma, Matti Anttonen, Leena Työläjärvi, Anna Grönroos 
Poissa: Risto Valkeala ja Paula Rossi 
 

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat 
Avattiin kokous klo 16.05. Sihteeriksi valittiin Anna Grönroos 

 
2. Edellisten kahden kokouksen muistiot 

Käytiin läpi kokousmuistiot. 
 

3. Kesälomalista 
Tiedotetaan jalkapallon työsuhteessa olevien kesäloma-ajat ja ns. päivystysvuorot whatsapp-
ryhmiin (jojot ja ikäluokkavastaavat, viestintäjoukkueenjohtajat, valmentajat, huoltajat). 

 
4. Futsalin ja jalkapallon yhteensovittaminen 

Käytiin läpi johtokunnan kokouksessa 20.6. tehty päätös futsalin ja jalkapallon 
yhteensovittamisesta. Futsalin omat kerhotoiminnat lopetetaan, keskitytään 
junioriedustustoimintaan. Tiedotetaan sen jälkeen, kun futsal-jaosto on pitänyt kokouksensa. 

 
5. Talven ja ensi kauden toimintamallit 

 
Käytiin läpi Futis-Liigan talvitoiminnan ja junioriedustusjoukkuetoiminnan tulevien kausien 
rakenteita ja niiden vaikutuksia talouteen, valmentajien määrään, harjoitusvuorotarpeeseen ja 
osaamisen kehittämiseen. Tärkeimpänä tavoitteena pelaajamäärien nosto. Keskusteltiin asiasta ja 
päätettiin, että kauden 2022-2023 tavoitteista tehdään toimintaehdotukset, jotka esitellään 
jaostolle myöhemmin. (Jokke, Janne,Anssi ja Henkka).   
 
Aloittavan ikäluokan toimintamaksuja ei nosteta, vaan pidetään aiemmalla tasolla (750 euroa), 
koska harjoitusmäärät tippuvat. Muut toimintamaksut päätetään elokuun kokouksessa. 

 
 

6. Olosuhteet 
Jalitsu-hallin tilanne ja jatko 
Asmo Martikainen on ilmoittaunut vetäytyvänsä tehtävästä. Halliyhtiön hallitus ei ole kokoontunut. 
Vuorojakokeskustelua on käyty.  Jalitsu-hallin tilanteesta tiedotetaan ensi viikolla. 

 
Ilveskentän remontti 
Vuoreksen Ilveskentän remontti alkaa 11.7. 2022 ja kentän tekonurmi vaihdetaan ekologiseen FIFA-
standardoituun alustaan. Maton vaihdon yhteydessä kentälle asennetaan myös lämmitysputket, 
jolloin kenttä soveltuu tulevaisuudessa ympärivuotiseen harjoitteluun. Kenttä on kokonaan pois 
käytöstä 19.8.2022 saakka ja käyttövalmiina viimeistään syyskuun aikana.  Tiedotetaan 
kenttätilanteesta tällä viikolla.  

 
Tammela 
Edustus Oy on kutsuttu tutustumaan työmaaprojektiin juhannuksen jälkeen. Stadionin 
hallinnoinnin osalta järjestetään kilpailutus, päätökset valmiina syksyllä 2022. 2023 marraskuussa 
käyttöönotto. 

 
 



Leinolan kenttä 
Tampereen kaupungin osallistuvan bujdetoinnin äänestyksessä ehdotus Leinolan kentän 
turvallisuuden parantamisesta aidalla on kerännyt eniten ääniä (noin 1000 ääntä).  
 
7.Jaoston vuosikello 
Keskusteltiin jaoston vuosikellosta ja huomioitiin tulevat tärkeät päivät 
-Lisättiin T14SM lopputurnaus ja 27.8 juhlaottelu 
 
8. Talouskatsaus 
-Yleiskatsaus, siirretään seuraavaan  
 
9. Muut asiat 
-27.8 juhlaottelun valmistelut aloitettu junioriedustuksen ja Futis-Liigan osalta, tarkoitus tehdä yli 
10 000 miehet ja naiset 3000 katsojan tapahtuma. Muu ohjelma työn alla.  
 
10.Seuraavasta kokouksesta päättäminen  
Jalkapallojaoston seuraava kokous pidetään ke 10.8 klo 16-18 
 


