
 

Ilves ry.  Jalkapallojaoston kokous                      Muistio 

Keskiviikko 13.9.2022 klo 16-18 Ilves toimisto/Teams 

 

Paikalla  

Heikki Tarvainen, Matti Anttonen, Toni Hevonkorpi, Pekka Huikuri, Timo Kotilainen, Miikka 

Kyllönen, Juha Pakarinen, Ilona Pasma, Janne Räsänen, Jouko Turunen, Leena Työläjärvi, Anssi 

Ylinen. 

 
 

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat 
a. Heikki avasi kokouksen klo 16:01. 

 
2. Edellisen kokouksen muistio 

a. Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi, ja hyväksyttiin muutoksitta. 
 
3. Olosuhteet 
Käydään läpi  
1. Jalitsu-halli 

a. Matti ollut Jalitsun kokouksessa kuuntelujäsenenä. Asmo Jää pois hallituksesta, ti-
lalle Jukka Maja. 

b. Ahvenisjärven kenttä on remontissa, pressut siirrettäneen Pirkkahalliin korjaukseen. 
Kuplamuoveissa on jotain ongelmaa, muuten vauriot ovat pieniä. Tarvitaan talkoo-
apua joukkueilla. 

c. PP70 ja TKT jäämässä pois hallituksesta, keskustellaan osakkeiden lunastami-
sesta, Ville Salonen mukaan neuvotteluun. 

d. Jalitsussa ei ole omaa sähkösopimusta, lämmitys tehdään kaukolämmöllä. 
2. Tammela 

a. Operaattori keskustelut vielä kesken. 
 

3. Ilves-kenttä 
a. Kentän käyttöaste on suuri 
b. Lämmityksen tilanne; lämmöntoimitussopimus allekirjoitettu, loka-marraskuussa 

aloitetaan lämmityskonttien rakentamisesta.  
c. Korjauksen tähän mennessä tulleet laskut (2 kpl) on maksettu. 
d. Keväällä tehty lisä-svop vaatii Ilves Jalkapallo Oy:n johtokunnan hyväksynnän. 
e. Keskusteltiin kentän hoitamiseen liittyvistä asioista.  
f. Turnausten työvelvollisuuksien hoitaminen siten, ettei tuntiseurantaa kuormiteta.  

 
4. Leinolan kentän tilanne 

a. Saltex aloittaa matonvaihdon ensi viikolla. Kaupunki tehnyt suunnitelman aidasta. 
Seuraava palaveri kaupungin kanssa on perjantaina 21.9.2022. 

5. Jäsenmaksut 2023 
a. Laajennettu johtoryhmä on keskustellut jäsenmaksun korottamisesta junioreilla 20€ 

-> 30€.  
b. Keskustellaan jäsenmaksun muutoksesta johtokunnan strategiapäivässä (Heikki, 

Ilona, Leena ja Timo). Päätökset tehdään Ry:n vuosikokouksessa. Jaoston on va-
rauduttava äänestämään ehdotuksista. Jaosto tekee vastaehdotuksen johtokun-
nalle; Heikki valmistelee. 
 

 
6. Talouskatsaus 



a. Matti esitteli taloustilanteen. Talvitoiminnan ja uuden junioriedustuksen kauden mak-
sut ovat tulossa loka-marraskuun aikana. 

b. Janne esitteli junioriedustuksen tilannetta. Pojissa ollaan pelaajamäärissä tavoit-
teessa, tyttöpuolella pelaajamääriä tulee vielä kasvattaa. 

c. Pekka esitteli Futis-Liigan taloustilanteen; tulos on tällä hetkellä positiivinen.  
 

7. Kauden 2023 junioriedustustoiminnan juniorimaksut 
Päätösehdotus: Operatiivinen johtotiimi ehdottaa toimintamaksuille n. 5% korotusta liitteiden 
mukaisesti.  
➔ Päätettiin nostaa toimintamaksua inflaatiokorotuksella n. 5%,  
 
Toimintamaksuihin ehdotetaan 50 eur alennusta, jos pelaaja on mukana sekä Ilves jääkiekon 
että Ilves jalkapallon F9-F8 ikäluokkien junioriedustusjoukkueissa (sillä ehdolla, että jää-
kiekko tekee saman alennuksen).  
➔ Otetaan käyttöön ja laajennetaan Salibandy-pelaajille myös 

 
Ehdotetaan toimintamaksuihin mahdollisuutta kerätä ylimääräinen max.80 euron toiminta-
maksuerä pelaajilta, jos taloustilanne sen vaatii kauden 2023 aikana. Ylimääräinen erä voi-
daan pilkkoa pienempiin eriin tarpeen mukaan. 
 
Keskusteltiin erilaisista strategisista toimenpidemahdollisuuksista taloustilanteen kehittä-
miseksi. 

 
8. Miesten ja poikien urheilustrategian jalkauttaminen 

Miesten ja poikien urheilustrategian johtoryhmä kokoontui to 8.9.2022 Jorma Vertaisen joh-
dolla läpikäymään strategian ydinkohtia, mittaristoja ja jalkauttamisen seuraavia askelia. 
Näistä tullaan tiedottamaan koko seuraväelle. 

 
9. Muut asiat 

• Junioriedustuksen päättäjäiset 
Alustavasti päättäjäisiin on varattu Tampereen yliopiston Päätalon juhlasali to 
27.10.2022 klo 17:00. Paula varmistaa varauksen vielä 

 

• Junioriedustuksen Toimihenkilöiden päättäjäiset 
Ilona, Paula ja Anna tekee valmistelut ja ilmoittaa päivämäärän ja paikan. 
 

• Futis-Liigan toimihenkilöpäättäjäiset 
2.10. pelissä  
 

• Seurainfo  
Seurainfo on suunniteltu pidettäväksi 31.10. Uusi kausi alkaen 1.11.2022 

 

• Junioriedustus toimihenkilöt ja valmentajat kauden startti 

• Naisten edustus kutsuu tulevaisuuden tähdet ja junioriedustuksen pelaajat seuraamaan 
harjoituksia. 19.9. klo 16:45- 18:15 Kauppi 3 kentällä. Pillimehu ja munkki, aikuisille 
kahvi. 

 
 
10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen 

Seuraava kokous 25.10.2022 klo 16-18 
 

11. Kokouksen päättäminen 
a. Heikki päätti kokouksen 18:29. 


