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Työntäyteinen seuran kevätsesonki, on hiljenemässä jääkiekon maailmassa  

omatoimiharjoittelun ja kesälomailun jaksoksi. On ollut hienoa päästä rakentamaan  

monia seuratoimintoja kevään aikana pitkänaikavälin-suunnitelmat etusijalla.  

Huhtikuussa alkanut ”rumba”, tuli koko johtokunnalle ehkä hieman yllättäen ja lähdimmekin rakentamaan 

toimintoja ennakoitua aiemmin, puheenjohtaja Kaskisen siirryttyä paikallisen Golf-seuran toimintoihin 

mukaan jo ennen Kurra puheenjohtajakauden loppua.  Kiitos Pasille kuitenkin sulavasta ”kapulan vaihdosta” 

ja toiminnot saatiin ylläpidettyä henkilömuutoksista huolimatta. 
 

Myös rekrytointiprosesseja lähdettiin vahvistamaan toimintasuunnitelmien mukaan toukokuussa. 

Olemmekin saaneet vahvistettua Kurran urheilupuolta, jonka tarkoituksena on turvata nuorille urheilijoille, 

valmennukselle ja joukkueille suunnatut seuran tukitoiminnot. Viimeisimpinä vahvistuksina, uuden valmen-

nuspäällikön lisäksi, olemme rekrytoineet seuraan Tero Laukalan uudeksi lukiojäiden vastuuvalmentajaksi 

sekä liikunnanopettajana toimivan Ari Murolen kiekkokoulun apuvalmentajaksi. Kaikki ensitoimet siis 

keskitetään käytännön urheilutoimien ympäristöön ”lapsi keskiössä” strategian ydinviestin ympärille. Lisäksi 

pelin ydin, luistelutaito, saa ensi kaudella ammattilaisten toimesta uutta suuntaa, kun mm. Pro-valmennus 

Esa Puolakan johdolla tulee jalkautumaan Kurran painopistealueen jäille pelaajien luistelutaidon kehittämi-

seksi ja valmennuksen avuksi. Kaikki on siis hyvällä mallilla, ja rekrytointia jatkamme kesäsesongin läpi. 
 

Ensi kauden koulutuspaketti vahvistuu. Jääkiekkoliiton valmennuskoulutusten lisäksi seura panostaa 

joukkueiden ja pelaajiemme kanssa toimivien muiden toimihenkilöiden kouluttamiseen. Toimihenkilöiden 

Kick Off –päivässä elokuussa onkin tiedossa kauden ensimmäinen joukkueenjohtajien liittotason koulutus. 

Näin vahvistamme kokonaisvaltaisesti toimihenkilöryhmien toimintaa pelaajien ja urheilijoiden ympärillä 

ensi kauden aikana. 
 

Valiokuntatoimintaan on myös perustettu ensimmäinen Kurran valiokunta. Uuden toimintakarttamme 

avoimuus- ja läpinäkyvyysperiaatteita seuraten, halusimme myös jäänjakoprosessista rakentaa avoimen ja 

osallistavan. Jääjakovaliokuntaan on valittu seuraavat henkilöt auttamaan seuran joukkueita jäänjaon 

käytännön toimissa: Tomi Tanskanen ja Mikko Asikainen joukkueenjohtajien rooleihin sekä pitkään 

Kurrassa eri tehtävissä toiminut Sami Saarnisalo tuo valiokuntaan vahvaa kokemusta tukihenkilön rooliin. 

Urheilutoimihenkilöistä valiokuntaan kuuluvat oleellisesti valmennuspäällikkö Kai Hirvonen sekä 

urheilutoimenvastaava Kari Lehikoinen. 
 

Uskomme, että seuratoimintojen organisointi auttaa myös pitkällä aikavälillä seuratoimintoihin mukaan 

tulevia uusia ihmisiä, niitä jotka haluavat antaa aikaansa ja osaamistaan urheiluseuralle. Vapaaehtois-

toiminnan on oltava myös mielekästä, eikä mielellään liian monimutkaista. Hyvä viestintä ja vuorovaikutus 

auttaa kaikkia ymmärtämään toisia. Olemme hyvällä kehityksen tiellä urheiluseurana, kun katson toimintoja 

hieman laajemmassa mittakaavassa.  
 

Haluankin kiittää kaikkia osallistumisesta lasten- ja nuorten liikunnan vapaaehtoistoimintaan omalta 

osaltani. Pidetään ”lapsi keskiössä”, sitä varten me kaikki haluamme osallistua, jotta Kurrassa olisi entistä 

paremmat olosuhteet ja kasvupaikka lapsille sekä nuorille kasvaa ihmisinä ja urheilijoina. Seuran 

johtokuntana, kokoonnumme jälleen elokuussa kauden startatessa. Toivotamme kaikille oikein aurinkoista, 

rentouttavaa, monipuolisen liikunnan kesää. Nähdään hallilla taas elokuussa! 
 

Tommi, Puheenjohtaja 

Kesätauolle lähdettäessä 
Puheenjohtajan terveiset 
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TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JATKUU 

- uudistettu toimintakartta 

 

Uudistettu toimintakartta sisältää joukkueiden 
jäänjaon, seuran maalivahti- / maalintekojäät, 

monipuolisen liikunnan tapahtumat, salivuorot, 
luisteluvalmennuksen, seuran taitojään ja 
peliteemallisen jään. Toimintakartta avautuu 

tarkemmin käytännön tasolle jäänjaon 
yhteyteen tehdyn neljän viikon syklisen 

suunnitelman kautta.  
 

Tarkemmat tiedot uudistetusta toimintakartasta 
pääset lukemaan seuran nettisivuilta tästä 
linkistä: 
www.kurra.fi/materiaalisalkku/ 

toimintakartta_kausi_2018-2019.fi 
 
Kari  

Urheilutoimenvastaava 

 

Uudistetun toimintakartan avulla haluamme 

seurana edelleen lisätä toiminnan avoimuutta, 
läpinäkyvyyttä ja suunnitelmallisuutta. 

Innostavan valmennuskulttuurityöryhmän 

tuloksena lähdemme rakentamaan yhtenäistä 

pelaajapolkua seuran tukeman ammattimaisen 
luisteluvalmennuksen kautta.  
 

Olemme seurana erittäin otettuja saadessamme 
todellisia luistelutekniikan ammattiosaajia 

mukaan sekä Esa Puolakan Provalmennuksen 
että NTL:n ammattivalmentajien kautta. 

Jatkamme seurana myös monipuolisen 
liikunnan merkityksen korostamista sekä 
joukkueiden tukemista monipuolisuuden 

toteuttamisessa. 

Kurra Hockeyn uudistuminen ja toiminnan kehittyminen jatkuu kaudella 2018-2019.  

Ensi kauden pääpainopisteenä on lapsuusvaiheen toimintojen kehittäminen. Haluamme seurana 

luoda ja jatkuvasti kehittää toiminnallisia edellytyksiä lasten liikunnan laatutekijöiden toteutumiseen. 

 

(Lähde: Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä 2014, KIHU/Jyväskylä yliopisto/Valo Ry/Suomen olympiakomitea.) 

https://www.kurra.fi/site/assets/files/1168/kurra_hockey_ry_toimintakartta_kausi_2018-2019.pdf
https://www.kurra.fi/site/assets/files/1168/kurra_hockey_ry_toimintakartta_kausi_2018-2019.pdf
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AJANKOHTAISTA 

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Yksityisyydensuojakäytänteet muuttuivat, kun Euroopan  

unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa  

25.5.2018. Myös Kurra Hockey ry on päivittänyt tietosuojansa  

uusien sääntöjen mukaisiksi.  Uudistuneessa selosteessa  

kerrotaan entistä selkeämmin, mitä henkilötietojasi käsitte- 

lemme, miksi käsittelemme niitä, mistä nämä tiedot saadaan,  

keitä henkilötietojesi käsittelyyn osallistuu, mitkä ovat lailliset  

perusteet käsittelylle ja mitä oikeuksia sinulla on.  

Tietosuojaselosteeseen ja oikeuksiisi pääset tutustumaan tarkemmin  

tästä linkistä: https://kurra.myclub.fi/flow/privacy_policy 

 

ANNA PALAUTETTA 
Onko sinulla kysyttävää tai haluatko antaa palautetta? 
 

Lähetä meille sähköpostia: 

kurra.palaute@gmail.com 
 

TOIMIHENKILÖIDEN  
KICK OFF – PÄIVÄ 11.8. 

Seuran hyvä meininki ja kehittämisinto konkretisoituu  

Kurran toimihenkilöiden Kick Off –päivässä, mikä 

järjestetään jo toistamiseen elokuun toisena lauantaina 

Vantaan Super Parkissa. Ilmoittautuminen MyClub-palvelun 

kautta 31.7. mennessä. 

TULE MUKAAN KURRAN 
KIEKKOKOULUUN! 

Ilmoittautuminen Kurran Leijona-kiekkokouluun  

ja Kurra 12 -kiekkokoulujoukkueeseen kaudelle  

2018-2019 on alkanut! 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: 

www.kurra.fi/kiekkokoulu 

 

 

https://kurra.myclub.fi/flow/privacy_policy
http://www.kurra.fi/kiekkokoulu
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COACHING CORNER 

joukkuepelaamiselle. Taitojäät keskittyvät 

yksilöllisesti pelaajien lajitaitojen kehittämiseen 
ja niiden jalostamiseen pelitaidoiksi ja edelleen 
joukkuepelaamiseksi. Maanantaisin seuran 

järjestämä luistelukoulutus tukee erinomaisesti 
taitojäiden sisältöä ja pelaajien yksilöllistä 

kehitystä.   
 

Kysymykseen miten torstain ja perjantain jää-
tapahtumat käytännössä organisoidaan, mitkä 
ikäluokat ovat milloinkin jäällä, onko koko 

ikäluokka vai jaetaanko mahdollisesti kahteen 
ryhmään, muodostetaanko tasoryhmiä  

ikäluokkien sisällä tai eri ikäluokista ei vielä ole 
valmista vastausta. Toivoisin E2-D1  

valmentajilta näkemystä tähän toteutukseen.  
Te valmentajat tunnette pelaajanne parhaiten, 
myös heidän osaamisen ja kehitystarpeet. 

Yhdessä tekemällä ja suunnittelemalla saamme 
varmasti paremman kokonaisuuden kasaan 

joka palvelee tarkoitusta parhaiten eli pelaajien 
kehittämistä yksilölliset tarpeet tunnistaen ja 

niitä systemaattisesti kehittäen. Toivonkin, että 
näiden ikäluokkien valmentajat jakaisivat 
kanssani oman näkemyksensä ennen elokuun 

alkua. Koostetaan yhdessä suunnitelma miten 
edetään ja laitetaan suunnitelma täytäntöön. 

Mitään ei sementoida kiinteäksi, kokeillaan 
käytäntöä ja muutetaan tarpeen niin vaatiessa. 

Pelataan reagointipeliä! 
 
Toivottavasti yllä esitetty teksti selventää 

ajatuksia peli- ja taitojäiden tarkoituksesta ja 
toteutuksesta. Monta kysymystä on varmasti 

vielä vastaamatta mutta niin uusi kausikin on 
vielä alkamatta. Vajaa kaksi kuukautta uuden 

kauden alkuun, nyt on aika palautua ja levätä.  
 
Erinomaista kesää kaikille! 

 
Kaitsu 

Valmennuspäällikkö 

Kesä on näyttänyt monta erilaista puolta sään 

osalta, toivottavasti lomakelit ovat kohdallaan. 
Kurra-pelaajat ovat hyvin ansaitulla kesä-
lomalla ja aikuistenkin lomakausi on käynnissä. 

On hyvä hetki antaa ajatusten tekeytyä ja antaa 
tilaa muulle tekemiselle. Loma on ihmisen 

parasta aikaa! 
 

Joukkueiden valmennuksen ja joukkueen-
johtajien tapaamisessa esitettiin kysymys,  
mitä seuran toimintakartassa esiintyvät peli-  

ja taitojäät pitävät sisällään, mistä on oikein 
kyse ja mitä näillä vuoroilla tehdään.  

Pajatson tyhjentävää vastausta ei kysymykseen 
ole mutta alla ajatuksia ikäluokkia E2-D1 

koskevien jäätapahtumien sisällöstä. 
 
Torstain pelijäät toteutetaan yhdessä  

ikäluokkien valmennusryhmien kanssa.  
Eri ikäluokilla on pelin osalta erilaiset tarpeet 

joita pyritään yhdessä valmentajien kanssa 
kehittämään näillä jäillä pienpelien avulla. 

Kenttä jaetaan päivän harjoitettavan teeman 
mukaisesti tarpeen mukaisiin osiin 
pelaajamäärä huomioiden. Pelijään tarkoitus on 

kehittää pelaajien pelitaitoja ja joukkuepelin 
lainalaisuuksien oivaltamista sekä näiden 

soveltamista käytännössä ”oikeissa” peleissä. 
Lisäksi pelijäät tarjoavat valmentajille 

mahdollisuuden kehittää omaa näkemystään 
pelaamisesta ja pelin opettamisesta arjessa 
oman joukkueensa tapahtumissa. Torstain 

pelijää ei ole höntsää eikä myöskään pelirasti 
joukkueen jäillä vaan mahdollisuus oppia uutta 

ja kehittää jo opittua. Peli opettaa ja pelaamaan 
oppii vain pelaamalla. 

 
Perjantain taitojäiden toteutus on saman-
kaltainen kuin pelijäiden. Taitojäiden tarkoitus 

on kehittää pelaajien lajitaitoja: luistelu, 
syöttäminen, laukominen jne. Jääkiekko on 

luistelupeli, maailman nopein joukkuelaji. 
Lajitaidot luovat perustan pelitaidoille, joka  

on edellytys menestyksekkäälle 
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KURRA JA KHT TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖTÄ 

Kurra ja KHT ovat solmineet yhteistyösopimuksen kaudelle  

2018-2019. Seurat jatkavat itsenäisinä seuroina, mutta KHT pelaa  

alkavalla kaudella nimellä Kurra Hockey Team. 

KHT muodostaa Kurran "edustusjoukkueen" ja yhteistyö mahdol- 

listaa Kurran A-junioreille päästä pelaamaan aikuisten pelejä. 

Yhteistyön tavoitteena on lajin paikallisen näkyvyyden ja suosion  

lisääminen sekä pelaajavaihto seurojen välillä. Kurralaisille pelaajille  

tarjoutuu mahdollisuus jatkaa juniorivuosien jälkeen harrastusta  

aikuisten sarjassa oman seura tunnusten alla. KHT karsi viime kauden päätteeksi Kakkoseen, 

mutta jäi niukasti ulkopuolelle ja aloitta syksyllä kolmosesta tavoitteena sarjanousu. 

Henkilökuvassa 
 

KUNTA- & SEURAYHTEISTYÖVASTAAVA 

HARRI LEPOLAHTI 

Tehtäväkenttäni hallituksessa on paikallinen seurayhteistyö ja olosuhdeasiat kunnan suuntaan. 

Jääurheiluseurojen kanssa olemme yhdessä vaikuttaneet olosuhteiden kehittämiseksi. Yhtenä 

tavoitteena on, että jäähallin käyttömaksut saadaan samalle tasolle, mitä ne ovat keskimäärin 

naapurikunnissa. Aktiivisuutemme on jo osittain palkittu, koska hakemuksestamme kunta myönsi 

tänä keväänä kalliiden liikuntapaikkojen käyttäjäseuroille erityisavustuksen. Jäävuorojen kysynnän 

perusteella tarvetta olisi myös kolmannelle kaukalolle hallissa ja tavoitteena onkin saada hanke 

kunnan pitkän ajan investointiohjelmaan. 

Mielenkiintoinen seurayhteistyöhanke, missä Kurra on ollut jopa perustajajäsenenä, on 

eskarilaisille tarkoitettu LiikuntaSankarit-hanke. Ensi kaudella hanke laajenee koskemaan myös 

ekaluokkalaisia ja mukana on Kurran lisäksi peräti 10 seuraa. Jokainen seura sitoutuu tarjoamaan 

lapsille neljä maksutonta kokeilukertaa lajissaan. Viime kauden pilottikokeilussa jääkiekko oli 

suosituimpia lajeja ja Kurra sai hyvin uusia harrastajia. 

Ensi kauden uusi yhteistyömuoto on Kurran ja KHT:n välillä solmittu seurayhteistyösopimus. 

Kaudella 2018 -2019 KHT pelaa Kurran edustusjoukkueena nimellä Kurra Hockey Team. 

Tavoitteena on mahdollistaa Kurralaisille pelaajille jatkaminen kotihallissa aikuisten sarjassa 

juniorivuosien jälkeen. Samalla yhteisenä tavoitteena on lajin näkyvyyden ja suosion lisääminen 

Nurmijärvellä, kun tarjolla on myös aikuisten kilpakiekkoa. 

Harri 
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AURINKOISTA KESÄÄ! 

Kurra Hockey johtokunta 

TommiM, TommiL, Miia, Jenni, Minna, Reeta, Kari, 

Harri ja Sami 

26.5.2018 

Kurra Hockey ry 

Lepsämäntie 12 

01800 Klaukkala 

SEURAVIESTINTÄ 

Olemme kevään aikana rakentaneet seuralle viestintäsuunnitelmaa.  

Sen tarkoituksena on viestiä yhteisöön seuratoimintoja koskevista asioista samanaikaisesti, 
tasavertaisesti ja avoimesti. Myös tämä uutiskirje on osa seuran viestintäsuunnitelmaa.  

Viestintäaikatauluja ohjaa seuran vuosikello, mikä julkaistaan seuran nettisivuilla elokuussa, 
jolloin kaikilla yhteisömme jäsenillä on mahdollisuus nähdä milloin seura viestii toiminnoista ja 

tehdyistä toimenpiteistä. Pyrimme avoimuudella myös vähentämään kysymysten määrää, joita 
aika ajoin esiintyy yhteisössä. 
 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on Kurrassa vahvistaa kaikkien seuratoimijoiden  
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tehokas, selkeä ja avoin viestintä lisää myös sitoutumista, 
aktiivisuutta, keskustelua ja vaikutusmahdollisuuksia omassa seurassa. Uskon myös, että  

seuran toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa, kun niitä tavoittelevat  
yhdessä tyytyväiset seuratoimijat.  
 

Seuran ulkoisen viestinnän tavoitteena on puolestaan kertoa sidosryhmille seuramme 
toiminnasta. Tässä sosiaalinen media ja seuran uudistetut nettisivut toimivat ensisijaisina 

viestintäkanavina. Lisäksi yhteistyösopimus KHT:n kanssa tuo lisämausteena säännöllisempää 
näkyvyyttä paikallislehdissä, mikä omalta osaltaan lisää myös lajin tunnettavuutta. 
 

Tulevalla kaudella viestinnässä keskitymme viestinnän suunnitelmallisuuteen siihen,  
että mietitään tarkemmin mitä, milloin ja kenelle viestitään, niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.  
 

Jenni, Viestintävastaava 


