
         
                 
TIEDOTE: URHEILUTOIMENJOHTAJAN JA VALMENNUSPÄÄLLIKÖN TOIMENKUVAT ILVES ry:ssä 
 
Ilveksen jalkapallojaoston organisaatiota vahvistetaan urheilutoimenjohtajan tehtävällä.  
 
Tehtävästä vastaa Janne Räsänen, joka on toiminut aikaisemmin nuorisoharrastepäällikkönä.  
Valmennuspäällikkönä jatkaa Markus Paananen, joka tulee tulevaisuudessa keskittymään enemmän 
kenttätason tukemiseen ja kehittämiseen. 
 
Urheilutoimenjohtajana Räsäsen päätehtäviin kuuluvat urheilutoiminnan johtaminen, urheilutoiminnan 
rakenteen kehittäminen sekä urheilupuolen työsopimusten tekeminen. Valmennuspäällikkö Paanasen 
päivitetyn tehtävänkuvan olennaisimmat asiat ovat valmentajakoulutus, valmentajien tukeminen 
kenttätason toiminnassa paikanpäällä, päivittyvän valmennuslinjan materiaalin tuottaminen sekä 
jalkauttaminen.  
 
Räsänen aloittaa uudessa tehtävässään välittömästi. Ilves tulee rekrytoimaan uuden 
nuorisoharrastepäällikön, jonka valitsemiseen asti Räsänen hoitaa myös entistä työtehtäväänsä. Räsänen ja 
Paananen raportoivat tehtävistään jalkapallojaoston puheenjohtajalle Heikki Tarvaiselle. 
 
Ilves jalkapallossa on kevään ja kesän aikana valmisteltu toimintakauden 2017-2021 strategiaa. Ilveksessä 
päädyttiin ensimmäisenä tekemään useamman sisäisen työryhmän analyysien pohjalta muutoksia seuran 
toimiston operatiivisen henkilökunnan tehtävänkuviin. Edellä mainitut urheilutoimenjohtajan ja 
valmennuspäällikön toimenkuvat ovat osa tätä muutosta. Lisäksi urheilutoiminnan laadun nostaminen sekä 
myynti- ja markkinointitoiminnan kehittäminen ovat painopistealueita.  
 
Uuden strategian mukaisten muutosten työstämistä tullaan jatkamaan syksyn ja talven 2016 aikana. Muista 
uusista muutoksista sekä tehtävänkuvista tiedotetaan tarkemmin ennen uuden kauden vaihtumista. 
 
 

 
 



Muutoksen taustalla halu kehittyä 
 
Edeltävien vuosien aikana Ilves on noussut Suomen johtavien jalkapalloseurojen tasolle. Edustusjoukkueet 
pelaavat pääsarjatasolla, juniorit ovat jokaisessa ikäluokassa mukana ylimmällä tasolla ja pelaavat myös 
säännöllisesti kansainvälisiä otteluita. Ilves-pelaajien määrä juniorimaajoukkueissa on kasvanut tasaisesti 
vuosittain.  
 
Seuran talous on kehittynyt suotuisasti ja toiminta on ammattimaistunut kaikilla eri sektoreilla 
harrastetoiminnasta kilpailutoimintaan. Ilves on paikallinen instituutio, joka on aktiivinen nykyään myös 
kerhoissa sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Ilves on mukana kaikilla tasoilla lasten ja aikuisten 
liikuttamisesta - kerhotoiminnan kautta huippu-urheiluun seuran toiminta-ajatuksen sekä historian 
viitoittamalla tiellä. 
 
Seuran strategiatyöhön, kuten nykytilan analysointiin, uuden strategiakauden konkreettisten 
painopistealueiden sekä toimenpiteiden suunnitteluun ovat osallistuneet laaja ryhmä seuran toimijoita ja 
seuran toimiston työntekijöitä. Valmistelutyössä on ollut mukana kolme eri työryhmää: huippujalkapallon 
pelaajakehitysryhmä, joukkuevalmennuksen työryhmä sekä huippuvalmennuksen johtoryhmä. 
 
Huippujalkapallon pelaajakehitysryhmä on työskennellyt tarvittavien toimenpiteiden parissa, joiden kautta 
Ilves pystyy vahvistamaan asemaansa yksittäisten pelaajien osaamisen kehittämisessä osana joukkuetta. 
Joukkuevalmennuksen työryhmä taas pohtii tavoitteiden näkökulmasta parhaan joukkuerakenteen sekä 
sitä tukevien toimenpiteiden mm. valmennuskoulutuksen kehittämistä. Työryhmiä ohjaavan 
huippuvalmennuksen johtoryhmä vie valitut asiat jalkapallojaoston hyväksyttäviksi. 
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