
Ilves ry.  Jalkapallojaoston kokous                     MUISTIO 
 
Tiistai 25.10.2022 klo 16-18 Ilves toimisto/Teams  
  
Paikalla   
Heikki Tarvainen, Matti Anttonen, Toni Hevonkorpi, Pekka Huikuri, Timo Kotilainen, Miikka 
Kyllönen, Juha Pakarinen, Janne Räsänen, Leena Työläjärvi, Anssi Ylinen, Risto Valkeala, Paula 
Rossi 
  
  

1. Kokouksen avaaminen ja osallistujat  
Heikki avasi kokouksen klo 16:05.  

  
2. Edellisen kokouksen muistio  
Edellisen kokouksen muistio käytiin läpi ja hyväksyttiin.  
  
3. Olosuhteet  
Käydään läpi tilanteet ja sekä toimet olosuhteiden kunnossapidon edistämiseksi: 
 

• Jalitsu-halli  
Haasteena löytää tila, jossa päästäisiin korjaamaan repeytyneet pressut. Selvitetty 
useampia paikkoja, Schenkerin vanha halli Hervannassa selvittelyn alla. Korjaus pitäisi 
tehdä marraskuun alussa, pystytys marraskuun lopussa. Jos korjausta ei pystytä 
tekemään, niin pressut kuljetettava pois Ahvenisjärveltä. Selvitys jatkuu. 
 

• Tammela 
Kilpailutus ei ole vielä auennut, mahdollisesti aukeaa marraskuun aikana, päätöksiä 
odotettavissa aikaisintaan alkuvuodesta.  
 

• Ilves-kenttä  
Ilves-kenttä on käytössä, Saltex Oy toimittaa huoltomateriaaleja ja avaa sähköisen 
huoltokirjan. Henri Karhunen tekee ensimmäisen harjauksen loppuviikon aikana. 
Kunnossapitotyön vaatimuksista ja jatkosta neuvotellaan tämän jälkeen.  

 

• Leinolan kenttä 
Kentän remonttia jatketaan keväällä. Kentän koko harkittava vielä, mahdollisesti 
puunkaadolle tarvetta, nykyisellään matto vaatisi enemmän tilaa. Valot tulevat 
molemmin puolin kenttää, sähkötolppien ja aitojen asennus vaatii maansiirtotöitä, nämä 
kaupungin budjetissa ensi vuodelle. Maton asennus maansiirtotöineen valojen ja aidan 
asennuksen jälkeen. 

  
3. Talouskatsaus  

Marraskuun alussa siirrytään talouden seurannassa alikustannuspaikkojen (kerhotoiminta, 
talvitoiminta, Futis-Liiga, junioriedustus, futsal) käyttöön. Vuoden 2023 aikana kenttävuorot 
alikustannuspaikoittain kohdistettavissa Toppari-järjestelmästä.  
 
Käytiin läpi tämänhetkinen taloustilanne. 

 
4. Strategiapäivitykset  

Lauantaina 29.10.2022 pidetään Ilves-strategiapäivä, jossa käydään läpi seuran ja jaostojen 
strategioiden päivitykset seuraaviksi neljäksi vuodeksi.  
 
Strategiapäivällä tehdään myös linjauksia Ilveksen tulevien vuosien jäsenmaksusta ja 
Ilveksen johtokunnan jäsenistä. Ehdotus: Leena Työläjärvi ja Timo Kotilainen, Kari Pansio, 
Ilona Pasma, Heikki Tarvainen, uutena Miikka Kyllönen. 



 
Tulevan vuoden 2023 jalkapallojaoston strategian painopisteet  

1. Edustusjoukkueiden kotiottelut ovat seurayhteisön tärkein 
kokoontumispaikka: joukkueiden sitouttaminen ja sen seuranta, vanhempien 
kausikorttikampanja joukkueille, ensi kaudella miesten edustuksen kausikortit 
vaihdetaan Mobiili-kausikorteiksi, jonka saa ladata toimintaan rekisteröitymisen ja 
toimintamaksun jälkeen, jatkuvuus tapahtumissa, Futis-Liigassa alueiden kautta 
toimijoiden ja pelaajien sitouttaminen seurayhteisöön mm. kummipelaajatoiminnan 
kehittämisen kautta, Ilves Edustus Oy projektityöntekijä hoitamaan tapahtumia ja 
koordinoimaan mm. kummipelaajatoimintaa 

2. Avoin seurayhteisö vapaaehtoisille: tapahtumia, jossa kokoonnutaan Ilves-
yhteisön ympärille, Futis-Liigassa alueelliset startit, Futis-Liigan toimihenkilöiden 
Superpäivä? 

3. Valmennusosaamisen ja -prosessien kehittäminen ja dokumentointi 
4. Leinolan kehittäminen ja hyödyntäminen  
5. Tammelan Stadion – Ilveksen koti: edistetään ja valmistellaan perustamalla 

projektitiimi, joka huomioi ja budjetoi kustannukset, hallinnon ja harjoittelun 
siirtyminen, turnaukset, palvelutoiminnan kehittäminen, Tammela seurayhteisön 
vahvistamisen paikkana jne. Ilves-buumi Tammelaan, mm. valmentajakatsomoiden 
suunnittelua 

6. harjoitusvuorot sähköisessä järjestelmässä 
 
 

5. Ilves Jalkapallo Oy:n hallituksen jäsenet 
Risto Niklas-Salminen siirtyy Edustus Oy:n toimitusjohtajaksi. Risto Valkeala, Toni 
Hevonkorpi, Heikki Tarvainen jatkavat. Tiina Valkeala jää pois, ehdotus tilalle Merja Hakala. 
Risto Valkealan jäädessä myöhemmin pois, ehdotus tilalle Pekka Huikuri. 
 

6. Seurojen esitykset alueiden palkittavista 

• Vuoden lasten valmentaja  

• Vuoden seuratyöntekijä  

• Respect-palkittavat 
 

Matti Anttonen toimittaa maanantaina ehdotukset perusteluineen eteenpäin.  
 

7. Toimihenkilölistan keräys 
Päätetään, että alkavan kauden aikana kaikki Ilves-jalkapallon seuratoimijoita 
rekisteröityvät Ilmarixin ja/tai Topparin kautta toimintaan mukaa ja näin kerätään kattava 
listaus kaikista kentällä olevista Ilves-toimijoista. Rekisteröitymisen yhteydessä pyydetään 
toimijoita ilmoittamaan montako vuotta toimijalla tullut täyteen Ilves-jalkapallossa: 
junioriedustus, Futis-Liiga jne. 
 

8. Palloliiton akatemiahaku 
Päätettiin hakea Ilvekselle Palloliiton pilottiakatemiaa 2023. Jaosto on valtuuttanut 
urheilutoimenjohtaja Janne Räsäsen ja toiminnanjohtaja Matti Anttosen tekemään ja 
lähettämään hakemuksen. 

  
9. Muut asiat  

Junioriedustuksen päättäjäiset Hervannassa Festia-rakennuksen isossa salissa, 
osallistujamäärän vuoksi jaettu kahteen osaan. Ensi vuonna katsottava päättäjäisille isompi 
tila (esim. Kauppi Sport Center/Ratinassa edustuksen viimeisten kotipelien yhteydessä). 

 
Kausipalaute vapaaehtoisille toimihenkilöille (junioriedustus ja Futis-Liiga). 
 



Käytiin läpi joukkueenjohtajien opasta.  
 
Käytiin läpi fiiliskyselyiden kausikoostetta. 
 
Tiedotus joukkueille varusteasioista vastaavasta henkilöstä Risto Valkealan jäädessä 
eläkkeelle, sekä Vuoreksen kahvion osalta Tiina Valkealan jäädessä eläkkeelle. 
Tiedottamisesta vastaavat Matti Anttonen ja Janne Räsänen. 

  
10. Seuraavasta kokouksesta päättäminen  

Seuraava kokous torstai 1.12.2022 klo 16-18  
  

11. Kokouksen päättäminen  
      Heikki päätti kokouksen 18:02.  

 


