
                       01.12.2016 TAMPERE 

 

Tervehdys ry-jäsenet, sponsorit, yhteistyökumppanit sekä kannatusjäsenet! 

 

Ensinnäkin Ilves-Ikuisesti ry kiittää Teitä kaikkia vuodesta 2016 ja toivottaa oikein Hyvää Joulua ja Uutta 

Vuotta 2017. Ry toiminta alkoi 12.05.2016 ja olemme tähän päivään mennessä kasvaneet 144-jäsenen 

yhdistykseksi, josta iso kiitos kuuluu teille kaikille. 

Tänä aikana olemme perustaneet Ilves-Ikuisesti Ry jääkiekkojoukkueen, joka pelaa harrastesarjassa, 

osallistuneet petanquesarjaan sekä pitäneet kahdet ry:n järjestämät golf-kisat. Myös ryhmässä on pidetty 

erilaisia kisoja. Tälläkin hetkellä on menossa jääkiekon avausmaaliveikkauskisa. Matkojen makuunkin 

olemme päässeet, sillä heinä- ja lokakuussa olimme Maarianhaminassa Ilveksen vierasotteluissa 

kannatusjoukkoinemme ja Lahdessa kävimme lokakuussa Pelicans-ilves pelissä. Ry-päivä pidettiin 

syyskuussa Pirkkalassa Daddy`s dinerissä, josta suuntasimme Ilves-Kalpa peliin. Paljon ollaan jo saatu 

aikaiseksi. 

Kesällä jaoimme jokusen lipun Ilveksen jalkapallo-otteluihin sekä Ilveksen sponsoroimat huivit. Huivit 

jaoimme Janin pitämässä kotiotteluiden avausmaaliveikkauskisassa sekä varsinaisessa tulosvetokisassa, 

joka kesti koko kauden. Kisapalkintona oli myös mm. Ilveksen pelipaitanimmareilla. Ilveksen 

jalkapallojoukkuetta kiitämme huiveista, sekä paidoista, jotka mahdollistivat kisojen palkinnot. 

Lippupalkinnoista kiitämme kaikkia ry:n kuuluvia jäseniä. 

OPTEAMIN/Melina Niemen avustuksella jaoimme 100-lippua 6.s pelaaja otteluun syksyllä. Toiset 50 kpl 

lippuja olemme myös jakaneet erilaisten kilpailujen, ansioiden ja yhteistyösopimuksien myötä 

tukeaksemme Ilvestä. Myös ulkojäät tapahtuman kampanjan yhteydessä jaoimme 25-lippua Ilveksen 

kotiotteluihin, joten jääkiekkopuolella olemme hyvinkin aktiivisesti olleet tukemassa joukkuetta. Se on ollut 

teidän avullanne mahdollista, sillä kaikista näistä on tarvinnut maksaa, paitsi Melinan sponsoroimiin 

lippuihin 6.s pelaaja ottelussa. Kiitämme näistä lipuista oikein paljon Melinaa ja hänen yritystään OPTEAMIA 

sekä kaikkia teitä yhdistykseen kuuluvia. ILMAN TEITÄ SE EI OLISI OLLUT MAHDOLLISTA! 

Eikä unohdeta myöskään Jere Ristimäkeä, jota huomiomme antamalla hänelle pienen paketin sekä 

ensimmäistä kunniajäsentä Kyllikki Nevalaa. Näitä perinteitä tulemme jatkossakin kunnioittamaan ja 

vuoden vaihteessa saa Harri Holli kunnian olla kunniajäsen numero kaksi Ilves-Ikuisesti Ry.sä. 

Myös ensimmäinen uusi uudistus on jäsenkortit, joita osalle jäsenistä on jo postitettukin. Yläreunassa 

näette mallin eli nimi, vuosi sekä jäsennumero tulee kaikille korttiin. Kortti toimitetaan postissa kotiin, kun 

on maksanut vuoden 2017 jäsenmaksun. Maksu on suuruudeltaan edelleen 20,00 euroa ja sen on oltava 

maksettuna  15.02.2017 mennessä. Kortti  tulee jäsenmaksunsa maksaneelle jäsenelle noin viikon kuluessa 

siitä, kun maksu näkyy tilillämme. Siirtyessämme muovisiin kortteihin nousevat kulummekin huomattavasti 

ja toivomme, että kaikki maksavat jäsenmaksun viimeistään 15.02.2017.sta mennessä.  



Tuotepuoltamme kehitämme myös jatkuvasti. Nyt saatavilla on t-paita, joko musta tai vihreä ja siinä on 

aina tulevaisuudessa vain oma logomme. Huppari ja lippis ovat myös valikoimissamme sekä liivi. Uutena 

auton ikkunatarra on myös saatu valikoimiin, joten silläkin puolella kehitystä on jatkuvasti tapahtunut. 

Myös jalkapallojoukkueen/jääkiekkojoukkueen kanssa yhteistyötä on kehitetty. Molemmat joukkueet 

tarjoavat meille hienoja etuja, joten niistä olemme kiitollisia. Niitä kehitetään koko ajan lisää. Uusia 

yhteistyökumppaneita etsitään lisää koko ajan, jotta jäsenemme saisivat yhä enemmän etuja jäsenkortilla. 

Erikseen mainittakoon Ilveksen jalkapallojoukkueen kausikortti kaudelle 2017. Jäsenkortt maksaa 150,00 

euroa sisältäen pelipaidan. Muut edut näkyvissä kotisivuillamme, missä onkin vieraillut jo lähes 4000-

kävijää, joten käykää aina välillä katsomassa mitä uutta on tarjolla. 

Joukkueemme: Jääkiekon harrastesarja 2016-2017 on alkanut syyskuussa ja kestää kevääseen 

2017. Samoin Koulukadun talvisarja on alkanut marraskuussa ja kestää myös kevääseen. Jäävuorot pyörii 

joukkueella harjoitusten merkeissä ympäri vuoden Kaukajärven ja kesällä myös Lempäälän halleissa.  

Reiska Höntsyn MM 2017 pelataan Koulukadulla maaliskuun 11.-12. pvä ja siellä joukkueemme on myös 

mukana. 

Muu toiminta: Tammikuussa ry kokous, Tampere (paikka ja aika ilmoitetaan ennen 15.12.2016) 

kokouskutsussa,  tiistaina helmikuu 14 päivänä vieraspelimatka Helsinkiin (HIFK), kesällä Vieraspelimatka 

Maarianhaminaan (tarkka ajankohta varmistamatta), Kesäkuu golf kisat (paikka varmistamatta), Elokuu golf 

kisat(Paikka varmistamatta), Syyskuun ry-päivä/Ilveksen kotiottelu (paikka ja ottelu ilmoitetaan 

myöhemmin), lokakuu vieraspelimatka (ottelu ja paikka ilmoitetaan myöhemmin), marraskuussa 

mahdollinen pikkujouluristeily. 

 

ps. Yhteistyökumppanimme sekä sponsorimme löydätte kotisivuiltamme.  Käykää katsomassa, mistä ry- 

jäsenkortillakortilla saa tällä hetkellä etuja. Tulemme koko ajan kehittämään toimintamme ja etsimään lisää 

yhteistyökumppaneita. 

Kiitämme vielä kerran kaikkia ry-jäseniä, kannatusjäseniä, sponsoreita sekä yhteistyökumppaneita vuodesta 

2016 ja toivomme, että mahdollisimman moni teistä on mukana myös ensi vuonna. 

Kiittäen  

Tampere 01.12.2016 

Marko Isomustajärvi Ilves Ikuisesti koko toiminnan perustaja ja hallituksen puheenjohtaja sekä Ilves-

Ikuisesti ry hallitus.                                                                                                 

OIKEIN HYVÄÄ JOULUA JA TULEVAA UUTTA VUOTTA 2017!     

                       



  

                              

                                                                                                                                          

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 


