
 

TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ MUUN MUASSA: 

tammikuun 

UUTISKIRJE 
“JUNIORIJÄÄKIEKKOA LAADUKKAASTI JA MONIPUOLISESTI INNOSTAVASSA YHTEISÖSSÄ” 

SYYSKAUDEN  
KOHOKOHDAT  

JA ASKELMERKIT  
KEVÄÄSEEN 

 
Kurra Hockey jatkaa kehityksen tiellä!  

Lue uutiskirjeestä viimeisimmät uutiset ja kuulumiset. 
 

JOUKKUEIDEN 
SYYSKAUDEN 
KOHOKOHDAT 
 

VALMENNUS-
PÄÄLLIKKÖ 
TUKEMAAN 
NUORUUS-
VAIHEEN 
KEHITYSTÄ 

ALKUVUODEN 
TÄRKEITÄ 
SEURATOIMINNAN 
KEHITTÄMIS-
PÄIVÄMÄÄRIÄ 

 K U R R A  H O C K E Y  R Y  
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Kausi on edennyt jo pitkälle ja kevätkausi kolkuttelee jo ovella! 
 
Hallitus on kokoontunut kahdeksan kertaa tilikauden alusta. Tavoitteena on ollut edelleen kehittää  
seuratoimintaa eteenpäin, jotta lapset ja nuoret saavat harrastaa huikeaa lajia. Kun monia osa-
alueita kehitetään samaan aikaan lähes täysin vapaaehtoisvoimin, on välillä hyvä katsoa taaksepäin, 
jotta nähdään kaikki asiat, joita on viety yhdessä eteenpäin. Ne saattavat helposti unohtua arjen 
suihkeessa. Yhteinen tavoitteemme on seuratoiminnan kehittäminen, jotta harrastaminen olisi 
Kurrassa entistä siistimpää ja innostavampaa.  
 
Marraskuu oli jälleen seuramme SUPER- 
kuukausi, kun Kurra oli mukana kahdessa  
suuressa tapahtumassa. Klaukkalan jäähallissa  
Kurra pääsi isännöimään Suomen Jääkiekko- 
liiton 04-ikäluokan Pikku-Pohjola 1 – 
kartoitustapahtumaa ja samaan aikaan Kurra  
oli mukana Auto2018-megatapahtumassa. 
Hieno panos koko seurayhteisöltä ja näyttö siitä,  
että yhteisössä ja yhteistyössä on voimaa! 
 
Suuri kiitos vielä kaikille yhteiseen  
ponnistukseen osallistuneille!  
 

Hallituksen terveiset 
 

Satoja tapahtumia, pelejä, treenejä, oheisia, pelimatkoja, monia tunteita, yhdessä oloa jne. Näitä 
asioita ovat seuran joukkueet tarjoilleet syyskauden aikana. Joukkueet ja ihmiset tekevät seuran ja  
sen vuoksi haluammekin tuoda joukkueiden terveiset ja syyskauden kohokohdat kaikille tiedoksi.  
 

Kurra A oli mielissään, kun syyskaudella tarjoutui mahdollisuus pelata harkkapeli Kurra Hockey 
Teamia vastaan. Mahtavaa oli myös Anton Fagerroosin debyytti-peli KHT:n paidassa. Nämä 
molemmat ovat avanneet hienosti yhteistyötä Kurra A:n ja KHT:n välillä. Lisäksi Lindenin Peten 
hankkimat numeroidut harkkapaidat oli huikea juttu!  
 

Kurra B sai kasattua hyvän nipun pelaajia ja kaksi hyvää maalivahtia keväällä 2018.  
Hyvä yhteinen kesäharjoittelu nostatti yhteishenkeä ja kuntoa. Alkusyksyn harjoituspeleissä haettiin 
vielä yhteistä pelikuviota ja pelit paranivat, kun sarjapelit alkoivat. Sarjapeleissä vastus oli kova ja 
useamman kirvelevän niukan tappion jälkeen voitto maistui hyvältä. Sarjapelien jälkeen haettiin vielä 
harjoituspelistä onnistuneesti voittovirettä kevään peleihin. Siitä olikin hyvä rauhoittua joulun 
viettoon ja vähän höntsäilemään välipäivinä, jotta kaikki on kunnossa tammikuussa sarjapelien 
alkaessa. 

Joukkueiden syyskauden kohokohdat 
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Kurra C -joukkueen syksyn kohokohtana voidaan pitää Pikku-Pohjolaa, jossa mukana oli  
nykyisiä pelureita ja entisiä joukkuekavereita.  
 

Eteläisen alueen Pikku-Pohjola 1 kartoitustapahtuma käytiin 10. – 11.11.2018 Klaukkalan jäähallilla.  
Kurra C:n pelureista Valtteri Elg pääsi näyttämään taitojaan tässä tapahtumassa (#2, taustalla Kurra-
kasvatti Aleksi Skog). Perjantain 9.11. maalivahtijäälle oli myös valittuna Kurra C:n MV Kasper 
Turunen. 
 

     
 

Kurra-kasvatteja tähän kartoitustapahtumaan oli valittuna ennätysmäärä:  
Huovila Santeri (Kiekko-Vantaa), Kangas Leevi (HIFK), Karujärvi Veikka – valitettavasti sairaana 
(Jokerit), Puronlahti Jere (Kiekko-Vantaa), Rauter Atte (Jokerit), Räsänen Rasmus (Kiekko-Vantaa), 
Skog Aleksi (Jokerit), Välimäki Samu (MV, Kiekko-Vantaa) 
  

Tapahtuman järjestelyitä hoitivat Kurra C:n vanhemmat rautaisella otteella. Mallikkaasti hoituivat 
niin toimitsijatehtävät kuin pelureitten muonitukset ja Jääkiekkoliiton tarkkailijoiden kahvitukset. 
 

Tapahtuma lähetettiin myös ensi kertaa Youtubeen livelähetyksenä. Pelien videot löytyvät Youtuben 
soittolistasta: Pikku-Pohjola 1 Eteläinen alue, 10. - 11.11.2018 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqngzf9OxV94BrHRG16A5HaRwYdEMiqlT 
  

Tapahtuman ensimmäisen maalin Tukholma – Bratislava -ottelussa teki varasijalta Pikku-Pohjolaan 
nostettu Kurra-kasvatti-pakki Rasmus Räsänen. Myös pakkina ollut Valtteri Elg onnistui maalinteossa 
pelissä Calgary - Toronto. Kurra-kasvatti Santeri Huovila teki hattutempun Winnipeg – Calgary 
pelissä. 

 
 
 

Kurra-kasvateista peräti 8 sai kutsun myös Pikku-Pohjola 2 –
tapahtumaan Keravalle 15.12.2018:  
Valtteri Elg (Kurra), Verni Blomqvist (K-Vantaa),  
Santeri Huovila (K-Vantaa), Leevi Kangas (HIFK),  
Aleksi Skog (Jokerit), Veikka Karujärvi (Jokerit),  
Jere Puronlahti (K-Vantaa) ja MV Samu Välimäki (K-Vantaa).  
 
Kurra C toivottaa onnea kaikille kutsutuille!  
 
(Kuvassa ovat Kurra-kasvatit #5 Rasmus Räsänen ja  
#1 Samu Välimäki.) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqngzf9OxV94BrHRG16A5HaRwYdEMiqlT
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Kurra 05 -joukkueella parasta on ollut  
Vierumäellä pidetty aloitusleiri heti kauden alkuun  
elokuussa. Yhteiset tapahtumat ovat omiaan  
lisäämään ja tiivistämään joukkueen yhteishenkeä. 
  

Kurra 06 -joukkueen kausi alkoi upealla 
tsempillä viikon starttileirillä oman hallin hienoja  
puitteita hyödyntäen. Terävä kauden aloitus palkittiin 
heti elokuussa EVU:n Aktia Kultakiekko –turnauksessa 
hopeamitalilla uskomattoman finaalipelin ja  
voittomaalikisan jälkeen. Syke oli katsomossa korkealla  
ja fanit saivat elämyksiä kokorahan edestä!  
 
Toinen kohokohta syksyltä on ollut joukkueen reipas talkoilu. Vanhemmat ovat urakoineet ja 
hikoilleet pakkauspuuhissa oikein kunnolla ja Kouvolan suussa sulavaa lakritsia on myyty. Pojat 
kantoivat oman kortensa kekoon ja kävivät myymässä kimpassa rasioita hymyssä suin. Palkinto 
urakasta odottaa huhtikuun lopulla, kun joukkue matkustaa turnaus- ja elämysmatkalle eksoottiseen 
Islantiin koko 30 pelaajan voimin.  

Kurra 07 -joukkue teki syyskuussa 
turnausreissun Leppävirralle Vesileppikseen.  
Kuten aina tällä ryhmällä, oli joukkueella tunnelma 
korkealla jo bussissa. Nämä pojat osaavat ottaa ilon 
irti myös matkustamisesta! Viikonloppuun mahtui 
monia jännittäviä pelejä, hienoja suorituksia niin 
yksilöiltä kuin ennen kaikkea joukkueena.  
Katsomossa oli tunnelmaa ja kannustusta riitti myös 
mukana seuranneen faniporukan toimesta!  
Pelien lisäksi reissuun mahtui aimo annos naurua, 
paljon hyvää ruokaa, pulikointia kylpylässä ja 
pelaajien hämmästykseksi vastuukoutsin tarjoamat 
palkintolimpparit altaan reunalla! Tämän reissun 
pohjalta olikin hyvä lähteä uuteen sarjakauteen.  

Kurra 08 -joukkueella syyskauden 
kohokohdat ovat kauden avausturnaus ja 
pitkän kentän peleihin siirtyminen.  
Turnaus oli onnistunut talkooponnistus koko 
yhteisöltä. Homma vietiin läpi hymyssä suin 
laajalla talkooporukalla ja pojat saivat kauden 
alkuun pelejä kolmessa eri peliryhmässä. 
Muutoin isolle kentälle siirtyminen on ollut se 
ISO juttu.  Joukkue on opetellut "uuden pelin" 
lainalaisuuksia ja oppinut paljon. 
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Kurra 09 -joukkueen osalta kohokohtana on ollut kauden startti Helsingin Kiekko-
Tiikerien kanssa vietetystä 5.-6.8.2018 "starttileiristä" Klaukkalassa ja Espoonlahdessa.  
Starttileiri sisälsi luisteluvalmennusta Mari Linnonmaan johdolla sekä kovia pelejä. Toinen hieno 
uusi juttu on luisteluvalmennus NTL:n valmentajan Maj Holmbergin johdolla joka torstai. 

 
Kurra 10/11 -joukkueet ovat päässeet syyskauden aikana pelien makuun!  
10-joukkue aloitti Leijonaliigan ja kauden huipennus odottaa keväällä, kun joukkue osallistuu 
Vierumäen turnaukseen. Pelitällit ovat vastaavasti olleet 11-joukkueen suola ja loppiaisena 
pistettiin verkot tötterölle Bluesin loppiaisturnauksessa. Kurra 10/11-joukkueen yhteisiä 
pikkujouluja vietettiin puolestaan Megazonessa!! 

 
Kiekkokoulun ja KK12-joukkueen jäillä on riittänyt vilinää ja vilskettä.  
Syyskauden kohokohtana ovat olleet Kurra 11-joukkueen kanssa yhteistyössä järjestetyt  
pelitällitapahtumat. Oman lisämausteensa toimintaan on tuonut myös maanantain monipuolisen 
liikunnan salivuorot. Kiekkokoulun syyskausi huipentui viimeisiin jäätreeneihin kun joulu-
musiikin saattelemana leikkeihin liittyi joulupukki, joka jakoi jokaiselle lapselle pienen lahjan. 
 
 

 
 
Kurra on kasvattajaseura, jossa pelaa tällä hetkellä noin 350 pelaajaa 
kiekkokoululaiset mukaan lukien. Seuran toiminta ja kehittäminen perustuu edelleen lähes täysin 
vapaaehtoisuuteen. Seuraa on kehitetty laajalla rintamalla viimeisten neljän vuoden aikana ja 
olemme saaneet Jääkiekkoliitolta kehuja toistamiseen mm. hienosti järjestetyistä tapahtumista.  
 

Alla on koottu tiiviisti eri teemojen alle mitä kaikkea seurassa on tapahtunut.  

 
Syksyn monet uudistukset 

• Toimihenkilöiden Kick Off 11.8. – Paikalla oli noin 50 seuran toimihenkilöä. Tapahtuma 
toteutettiin yhteistyössä Vantaan SuperParkin ja Jääkiekkoliiton kanssa. 

• Uusi toimintakartta – Tavoitteena on luoda toimintakartta, joka toimii lajiliiton sarjojen 
kotipeli määritelmien mukaisesti, ja luo samalla pidemmälle kauteen avoimen näkymän 
arjen suunnitteluun toimihenkilöiden, pelaajien ja vanhempien eduksi. 

• Luistelutaitoa (Provalmennus, NTL) 
• Taitovalmennusta ja pienpelijäitä 
• Oheisia ja monipuolisuutta (Rajamäki, hyvät puitteet, oheisten merkitys) 
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Seurayhteistyötä 
• LiikuntaSankarit tarjoaa esikouluikäisille ja ekaluokkalaisille lapsille mahdollisuuden 

tutustua eri lajeihin ilmaiseksi. 
• Harrastusiltapäivä 1-4 luokkalaisille tarjoaa ohjattua toimintaa tiistaisin arkiliikunnan 

lisäämiseksi Seven Ringeten kanssa yhteistyössä toteutettuna. 
• Luisteluvalmennusta, NTL 
• Kehonhallintaa, Rajamäen Kamppailukeskus 
• Kurra Hockey Team 
• Kurra Cats 

 
Lisäksi yhteistyöseurat Karhu-Kissat, Evu, Hunters, Kiekko-Vantaa, Pita/OKK, Kurra, 
Viikingit ja Jokerit muodostavat yhteistyöverkoston, jossa jääkiekkoa harrastaa yli 3 000 lasta ja 
nuorta. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää seurojen toiminnan laatua kaikki sidosryhmät 
huomioiden. 

 
Arvostusta 

• Vuoden Tekijä - Hallitus haluaa lisäksi onnitella  
Harri Lepolahtea, joka palkittiin Suomen Jääkiekkoliiton  
myöntämällä Vuoden Tekijä -palkinnolla 10.11.2018  
Karjala-turnauksen yhteydessä.   

• Arjen Sankarit  -  2017-2018 
o Petri Kemppainen, huoltaja Kurra 06 
o Anne Lepistö, rahastonhoitaja Kurra 05 
o Mikko Asikainen, joukkueenjohtaja Kurra 09 
o Jorma Porokuokka, muu avustava toiminta 
o Tom Henriksson,  

A-junioreiden valmentaja 2017-2018 
 

• Kurra Arvostaa tulee taas tammikuussa!  

 
Talkoiden ja yhteistyökumppanien sekä  
tukien avulla toimintaan uudistuksia 

• Auto2018-tapahtumalla kerättiin varoja monipuolisen liikunnan ja luisteluvalmennuksen 
kustannuksiin sekä tuomarimaksuihin. 

• Pikku-Pohjola yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa toi Klaukkalan jäähallille n. 140 
Leijonapolun alkuvaiheessa olevaa pelaajaa. 

• Kurra Hockey kumppanuusohjelma toi seuralle uusia yhteistyökumppaneita ja tarjosi 
näkyvyyttä mm. uusien pelipaitojen ja jäämainosten muodossa. 

• OKM:n seuratuki on mahdollistanut monipuolisen ja innostavan harrastuskulttuurin 
kehittämisen. 

• Kunnan avustukset tuovat uudistuksia ja huojennuksia kevään toimintaan.  
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Valmennuspäällikkö tukemaan kasvattajaseuran 
nuoruusvaiheen kehitystä 

 
Tälle kaudelle Kurra A-junioreiden vastuuvalmentajaksi kiinnitetty eläkkeellä oleva Pentti 
Karlsson on nimitetty Kurra Hockeyn valmennuspäälliköksi. Karlsson on jo aloittanut 
uudessa tehtävässään ja jatkaa A -junioreiden vastuuvalmentajan tehtävissään. 

 
Karlsson on suorittanut valmentajan ammattitutkinnon (VAT), huippuvalmentaja tutkinnon 
(HVT), ja kaikki näiden alaiset lajiliiton valmentajakoulutukset, sekä Suomen valmentajat 
Ry:n lajimentorikoulutuksen. Hän on mittavalla ja menestyksekkäällä pelaajaurallaan 
edustanut Helsingin IFK:ta, Oulun Kärppiä, sekä Suomen maajoukkuetta. 

 
- Karlssonin kanssa on noussut esiin, että hänen arvomaailmansa juniorikiekkoiluun  
on samankaltainen mihin suuntaan seuraa haluamme viedä. Lisäksi, vankka kokemus 
kilpaurheilusarjojen vastuuvalmentajan tehtävistä sekä kokemus kasvattiseurojen 
valmennuspäällikön tehtävistä helpottivat valintaa. On kunnia saada hänen lajituntemus 
tukemaan seuramme pelaajapolun nuoruusvaihetta, kertoo hallituksen puheenjohtaja  
Tommi Mäkeläinen. 

 
- ”Nuoren urheiljan tärkein taito on harjoittelu into ja halu oppia” kuvailee Karlsson. 

 
Karlsson on jo aloittanut tehtävissään. Joulukuu kiireellisimpiin tehtäviin lukeutui muun 
muassa seurayhteistyön lisääminen pienten ikäryhmien vähentyneiden pelaaja –ja 
peliryhmämäärien haasteiden ratkominen D1-junioreiden osalta. Ennen joulua Kurra Hockey 
ja Kiekko-Vantaa Itä ovat sopineet AA-tason yhteisjoukkueen muodostamisesta 
kevätsarjakaudeksi. Näin seurat yhteistyössä turvaavat, että lajin harrastamisedellytykset 
jatkuvat kaikille halukkaille ikäryhmän harrastajille.  
 
 
 

Tukitoimet kehittyvät myös 
 

• myClub-toiminnanohjausjärjestelmä on saatu osaksi joukkueiden arkea, viestintä, 
tietosuoja asetusten mukainen jäsenrekisteri, pelaajakohtainen laskutus 
 
• ProCountor -sähköinen taloushallinto - ajantasainen raportointi 
 
• Fanikauppa - yhteisöllisyys ja yhtenäisyys 
www.kurra.fi/kauppa 
 
• Varustepörssi - kierrättämällä saadaan hillittyä harrastuskustannuksia 
www.kurra.fi/varusteporssi 

 
 

http://www.kurra.fi/kauppa
http://www.kurra.fi/varusteporssi


 
 
 

  

Erinomaista kevään sarjakautta toivottaen, 
 

TommiM, TommiL, Miia, Jenni, Minna, Kari, Harri ja Sami 
7.1.2019 

Kurra Hockey ry 
Lepsämäntie 12 
01800 Klaukkala 
 

Uutiskirjeen kuvat: Rainer Lönnbäck, Mari Puronlahti, Piia Heiniö,  Jenni Huovinen,  
Tommi Mäkeläinen sekä Kurra 07 ja 06 joukkueet. 

 

Alkuvuoden tärkeitä seuratoiminnan 
kehittämispäivämääriä 

• 3.1. Jäänjakovaliokunnan arkijäiden tarkistuskokous kevätsarjakauden ajalle 
• 7.1. Kurra valmentajakokous 
• 10.1. Hallituksen tammikuun kokous 
• 24.1. Jäähallissa toimivien junioriseurojen keskinäinen harjoitteluolosuhdepalaveri 
• 26.1. Nurmijärven kunnan urheiluseurojen parlamentti kokoontuu 

 
  

Tervetuloa syyskokoukseen 
 
Seuran virallinen syyskokous järjestetään tammikuun 17. päivä. Kokouksessa käsitellään 
viime kauden tilinpäätös.  
 
Liity jäseneksi! Jäsenmaksu on ainoastaan 10€ / toimintakausi. Jäsenenä voit olla mukana 
vaikuttamassa miten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia kehitetään seurassamme! 
Lisätietoja saat seuran talousvastaavalta, kurra.varainhoitaja(a)gmail.com. 
 
Seuratoimintaan on tervetullut jokainen, joka haluaa antaa edes pienen palasen omaa 
osaamistaan. Ole vain rohkeasti yhteydessä. Yhdessä olemme enemmän! 
 

Yhteistyössä  
mukana: 
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