
                        
 

TÄHTÄÄ TAMMELAAN – E -JUNIOREIDEN JA SITÄ VANHEMPIEN IKÄLUOKKIEN AVOIMET 
HARJOITUKSET ALKAVAT! 
 
Ilveksen junioriedustustoiminta on Suomen huippua ja myös kansainvälisesti tunnustettua pelaajien 
kehittämistoimintaa. Ympärivuotiset junioriedustusjoukkueet ja taitokoulut ovat Ilveksen 
kilpatoimintaa, jossa pelaajia kehitetään urheilijoina yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, unohtamatta 
kasvatuksellista otetta. 
 
Avoin jakso on tarkoitettu kaikille pelaajille, jotka haluavat päästä Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin 
 
Jos olet innostunut jalkapallosta ja haluat hyvään valmennukseen kehittyäksesi jalkapalloilijana, voit 
ilmoittautua Ilveksen E-junioreiden ja sitä vanhempien joukkueiden avoimiin harjoituksiin. 
Painotamme pelaajavalinnoissa ensisijaisesti innostuneisuutta harjoitteluun (sekä harjoituksissa että 
omalla ajalla), peliin sekä harjoituksiin heittäytymistä (yritän parhaani ja täysillä). Näiden kriteerien 
jälkeen korostuvat pelaajien kasvaessa jalkapalloilulliset ikävaihekohtaiset ominaisuudet 
(esimerkiksi pallonhallinta ja pelikäsitykselliset asiat).  
 

               
 
Ilveksen junioriedustusjoukkueet harjoittelevat laadukkaissa olosuhteissa ammattivalmentajien 
johdolla suunnitelmallisesti Ilveksen valmennuslinjan mukaisesti. Harjoitusten lisäksi Ilves osallistuu 
Sami Hyypiä Akatemian ELITE -tason kehittymisenseurantaan muiden suomalaisten huippuseurojen 
kanssa (pojissa HJK, TPS, KäPa, Honka – tytöissä mm. ONS, Honka). Lisäksi pelataan kansainvälisiä 
turnauksia ja harjoituspelejä sekä huipputurnauksia ja Miniliigaa Suomessa. 
 
Pelaajan polku – oikeita ratkaisuja, oikeaan aikaan 
 

Junioriedustusjoukkueiden toiminta jatkuu Ilveksessä aina aikuisten edustusjoukkueisiin asti. 
Ilveksen pelaajanpolku takaa kaikille turvallisen ympäristön kasvaa lapsena ja nuorena sekä 
mahdollisuuden tavoitella omaa huippuaan. Useita Ilveksen omia kasvatteja on tällä hetkellä 
pelaamassa Ilveksen edustusjoukkueissa (Veikkausliiga ja Naisten Liiga) sekä jatkanut niiden kautta 
edelleen kansainvälisille kentille.  
 



Monet Ilveksen pelaajista ovat aloittaneet jalkapallon Ilveksen Futis-Liigassa. Tämän lisäksi on useita 
hyviä esimerkkejä pelaajan poluista, joissa on oikeaan aikaan tehty siirtyminen parhaaseen 
kehittymisympäristöön. Ilveksen edustusjoukkueissa on muutamia pelaajia, jotka aloittaneet 
muualla kuin Ilveksessä, innostuneet jalkapallosta ja saaneet tärkeät opit matkan alkuvaiheelle. 
Sopivassa iässä pelaajat ovat hakeutuneet Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin ja pelaavat nyt 
Tammelassa Ilveksen edustusjoukkueessa. 
 
Jokaisen pelaajan kohdalla koitetaan löytää paras malli harjoitteluun ja monien pelaajien kohdalla 
on ollut käytössä kaksoisedustuksia aiempaan seuraan tai harjoittelusta on osa saatettu tehdä 
lähempänä kotia ja näiden kautta pelaajien siirtyminen on tehty turvallisesti asteittain.  
 

   
Tuulia Mikkola (VaNL, FC Haka -j., Ilves)                        Lauri Ala-Myllymäki (Ilves) 

 

 

                  
                   Nea Lehtola (Ilves)                        Martti Haukioja (HJS, Ilves) 
 

 
Ilveksen pelaajan polku jatkuu Futis-Liigan jälkeen syksystä 2018 pojilla Taitokoulu I (2013 -s.) ja 
Taitokoulu II (2012 -s.) toiminnalla sekä tytöillä Taitokoululla (2011 – 2013 -s.).  
 
Näistä ensimmäisistä askeleista löytyy lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet –TAITOKOULUT 
 
Lisätietoja tyttöjen ja poikien junioriedustusjoukkuetoiminnasta ja kaikkien ikäluokkien avoimista 
harjoituksista voit katsoa TÄÄLTÄ  
 

https://www.ilvesfutisliiga.fi/30607
https://www.ilvesjalkapallo.fi/68


2007 -s. ja sitä vanhempien junioreiden avoimet harjoitukset pidetään junioriedustusjoukkueiden 
harjoitusten yhteydessä viikolla 39 – 41. 
 
ilmoittaudu tästä ja ota yhteyttä valmennukseen TÄÄLTÄ 
 
 
Avoimet Harjoitukset Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin: 
2009 ja 2008 TYTÖT - ilmoittaudu tästä 
 
MA 17.9. Pirkkahalli nurmi:  2008-tytöt 16:30-17:45 // 2009-tytöt 18:00-19:15 
KE 19.9. Pirkkahalli nurmi:   2009-tytöt 16:30-17:45 // 2008-tytöt 18:00-19:15 
MA 24.9. Pirkkahalli nurmi:  2008-tytöt 16:30-17:45 // 2009-tytöt 18:00-19:15 
KE 26.9. Vuores tekonurmi:  2009-tytöt 16:30-17:45 // 2008-tytöt 18:00-19:15 
 
Lisätiedot: 
Petri Järvinen, Valmennuspäällikkö, tytöt 
petri.jarvinen@ilves.fi 
040 7569402 
 
Avoimet Harjoitukset Ilveksen junioriedustusjoukkueisiin 
2009 ja 2008 POJAT - ilmoittaudu tästä 
 
MA 24.9. Vuores tn: 2008-pojat klo 16:30-17:45 // 2009-pojat 18:00-19:15 
KE 26.9. Pirkkahalli nurmi: 2009-pojat 16:30-17:45 // 2008-pojat 18:00-19:15 
MA 1.10. Vuores tn: 2008-pojat klo 16:30-17:45 // 2009-pojat 18:00-19:15 
KE 3.10. Pirkkahalli nurmi: 2009-pojat 16:30-17:45 // 2008-pojat 18:00-19:15 
 
Lisätiedot: 
Jan-Erik Kotka, E-junioreiden päävalmentaja 
janerik.kotka@ilves.fi 
040 5849894 
 
 
 
 

https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=2C4D4D62686D1C44C22582DE00481A3A
https://www.ilvesjalkapallo.fi/68
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=2C4D4D62686D1C44C22582DE00481A3A
https://www.ilmarix.fi/tietoverkko/isoilmari.nsf/ilmoall?openform&s=n&id=2C4D4D62686D1C44C22582DE00481A3A

