
 

 

TÄSSÄ UUTISKIRJEESSÄ MUUN MUASSA: 

toukokuun 

UUTISKIRJE 
“JUNIORIJÄÄKIEKKOA LAADUKKAASTI  JA MONIPUOLISESTI INNOSTAVASSA YHTEISÖSSÄ” 

KURRA HOCKEY JATKAA 

KEHITYKSEN TIELLÄ 
Kurran kausi 2017-2018 jatkoi seuran hyvää kehityksen polkua! 

Lue uutiskirjeestä viimeisimmät uutiset ja kuulumiset 
kevätkauden osalta.  

 
Panostamme jatkossakin vahvasti organisaation kehittämiseen 
ja vahvistamiseen. “Lapsi keskiössä” ydinviestimme mukaisesti 

toivotamme tervetulleeksi lisää lapsia ja nuoria mukaan 
innostavaan urheilutoimintaamme! 

 

PÄÄTTÄJÄISET 

2017-2018 

KIEKKOKOULU 

2018-2019 

Kiekkokoulun upea 

kausi näkyy myös 

tuloksina! 

VALMENNUS 

2018-2019 

Seuran 

valmennuksen 

tilannekatsaus ensi 

kauteen. 

 K U R R A  H O C K E Y  R Y  

VALMENNUSPÄÄLLIKÖN 
TERVEISET 

Seuran 

valmennuspäällikkö  

Arto Heikkinen siirtyy 

uusiin haasteisiin. 

Lue uuden 

valmennuspäällikön 

terveiset sekä kuka  

seuran valmennusta tulee 

jatkossa auttamaan. 

Palkintosadetta ja 

esimerkillisiä 

nuoria urheilijoita! 
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PÄÄTTÄJÄISET 
Kauden päättäjäisiä vietettiin Arkadia –salissa 

8.5.2018, arvostamalla kauden aikana 

esimerkillisesti toimineita yhteisön jäseniä. 

PALKITUT PELAAJAT 
  VUODEN PELAAJA: Veikka Karujärvi 

VUODEN MAALIVAHTI: Senni Thynell 

VUODEN TYTTÖKIEKKOILIJA: Ida Pasanen 

VUODEN KEHITTYJÄ: Alisa Skog 

VUODEN VALMENTAJA: Antti Pudas 

FAIR PLAY VALMENTAJA: Jani Rouvali 

Huhtikuun Kurra Arvostaa: Vili Hynynen, 82v.; 

kahden sukupolven ajan pyyteettömästä kuljetuksesta 

Kurra Arvostaa – palkitut valmentajat: 

Mikko Saavola ja Sami Huovila; pitkäaikaisesta työstä 

ja esimerkillisestä valmentajuudesta. 

Pasi Kaskinen: 19-vuoden ajan Kurra Hockeyn 

toiminnan edistämisestä, hallitustyöskentelystä sekä 

puheenjohtajuudesta että jäänjaosta. 

 
Harri Lepolahti: 12-vuoden ajan Kurran kiekkokoulun 

rehtorina toimimisesta ja toiminnan edistämisestä 

 

PALKITUT VALMENTAJAT 

KURRA ARVOSTAA -palkitut 

KURRA ARVOSTAA -erityispalkitut 
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KURRAN KIEKKOKOULU JATKAA 

KEHITYSTÄ 

 strategian mukaisesta monipuolisen liikunnan 
harjoituksesta ”lapsi keskiössä” -teemalla. 

Kiekkokoulun pohjalta on perustettu 2011-
syntyneiden joukkue. 2012-syntyneille on 

tarjolla Kurran kiekkokoulujoukkue, joka 
harjoittelee kiekkokoulun mukana. 
 

Kiekkokoulun toimihenkilöt toivottavat kaikki 
uudet ja vanhat kiekkokoululaiset lämpimästi 

tervetulleeksi Kurran Leijona-kiekkokouluun! 
Kiekkokoulun uusi kausi alkaa syyskuussa 

2018. Ilmoittautuminen tulevalle kaudelle on 
alkanut.  
 

Lue lisää: http://www.kurra.fi/kiekkokoulu 
 

KASVUA 
Kurran kiekkokoulun kausi oli erinomainen 

monellakin seuramittaristolla. 

+42% 

 

68 kpl 

 

 

Kiekkokoulun keskikävijämäärä kasvu 

 

Uusia kiekkokoulaisia 

 

Osallistumistyytyväisyys 

 

Kiekkoilijan polku alkaa monella 
kiekkokoulusta. Kurran Leijona-kiekkokoulun 

yhtenä keskeisenä tavoitteena on luoda 
ympäristö, jossa pieni kiekkoilijan alku ja hänen 

tukijoukot otetaan ilolla ja innostuneesti 
vastaan sekä tarjotaan laadukasta toimintaa 
osaavien valmentajien ja muiden 

toimihenkilöiden avulla.   
 

Harrastuksen tarkoitus on tuottaa lapselle iloa 
ja elämyksiä. Parhaimmillaan ja 

onnistuessamme saamme herätettyä lapsen 
sisäisen motivaation ja kipinän, joka kantaa 
pitkälle kiekkoilijan polulla. Menneellä ja myös 

tulevalla kaudella toiminta koostuu 
viikoittaisesta jääharjoituksesta sekä lisäksi 

vuoroviikoin toteutetusta seuran uuden 

http://www.kurra.fi/kiekkokoulu
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KEHITTYVÄ SEURA 

UUSITUT NETTISIVUT 
Kurra Hockey nettisivut harppasivat 2020-luvulle 

kertaheitolla. Kauden aikana täysin uuden ilmeen ja 

toiminnat saaneet nettisivumme toimivat mallikkaasti 

nyt myös mobiililaitteiden aikakautena. 

‘Käyttäjäystävällisyys’ toimi punaisena lankana 

projektin toteutuksessa.  

UUSI FANITUOTEKAUPPA 
Siirryimme myös 2020 –luvulle perustamalla 
fanituotekaupan. Nyt yhteisömme ja 

kohderyhmiemme on helppo tilata seuratuotteita. 
Myös maksukäytäntö on seuralle riskitöntä ja 

tilaamisen helppous on ajan hengen mukaista kaikilla 
mittaristoilla. 
 

UUSI JÄSENPALVELU 
Uusi sähköinen MyClub-jäsenpalvelu otettiin 

käyttöön ja tämän käyttöä on nyt harjoiteltu 
ensimmäinen kausi. Järjestelman avulla seura hallinnoi 

mm. jäsenrekisteriä, laskutusta sekä 
tiedottamista.Seuran talous on hyvällä mallilla. 
 

UUSITTU TOIMINTAKARTTA 
Innostavan valmennuskulttuurin työryhmä, joka 

koostui seuran urheilutoimihenkilöistä sekä 
valmennuksen edustajista, sai työnsä ajallaan valmiiksi. 

Uusi toimintakartta ja avoimuuteen perustuva 
jäänjaon mekanismi on parhaillaan uuteen kauteen  
lähdettäessä valmentajistolla avoimessa 

käsittelyssä. Valmentajisto kokoontuu jälleen 7.6. 
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VALMENNUSPÄÄLLIKÖN 

TOIMENKUVAAN MUUTOKSIA 

Kolme kautta seuran valmennuspäällikkönä toimineen Arto Heikkisen määräaikainen 

sopimus valmennuspäällikkönä päättyy toukokuun lopussa.  

 

-“Iso kiitos Artsille näistä vuosista Kurran valmennuspäällikkönä. Artsi on edustanut 

seuran arvoja kunniakkaasti, on ollut helppoa toimia Artsin kanssa yhteistyössä,  

ja haluankin koko johtokunnan, valmentajiston sekä pelaajien puolesta kiittää Artsia 

osallistumisesta kasvattajaseuramme kehittämiseen”, kiittää seuran puheenjohtaja 

Mäkeläinen valmennuspäällikkö Heikkistä. Toivotamme hänelle onnea, menestystä  

ja kaikkea hyvää jatkoon. 
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JOHTOKUNNAN TERVEISET 
VALMENNUSPÄÄLIKÖN TOIMENKUVASTA 

Strategiamme seuraava askel, on viedä 

seuran tukitoimintoja lähemmäs 

käytännön arkea. On kunnia saada 

tueksemme jo kolmas lajiliittotason 

kokemusta ja tietotaitoa omaava 

valmennusosaaja kasvattajaseuraamme. 

Kaitsu tulee esittäytymään 7.6. 

pidettävään valmentaja –ja 

joukkuuenjohtaja kokoukseen. 

Toivotetaan Kaitsu Kurra –yhteisöömme 

lämpimästi tervetulleeksi”, kertoo seuran 

puheenjohtaja Mäkeläinen. 

 

Johtokunta on tehnyt päätöksen uudesta 

valmennuspäälliköstä. Kai Hirvonen, 42, 

aloittaa Kurran valmennuspäällikkönä 

virallisesti 1.elokuuta, ja sopimus on 1 

kauden mittainen. Toimenkuvan ollessa 

‘osa-aikainen’, johtokunta on uudelleen 

määritellyt valmennuspäällikön 

toimenkuvan sisältämät tehtävät sekä 

ajankäytön tehostamisen aiempaan 

sopimusrakenteeseen verrattuna. 

 

-“Löysimme toimenkuvamääritelmiin 

erinomaisen osaajan 

valmennusmarkkinoilta, joka pystyy 

täyttämään toimenkuvalle asetetut 

tavoitteet. Kaitsun laaja-alainen 

kokemus niin Jääkiekkoliiton 

palveluksessa kuin 

joukkuevalmennuksessa sekä hänen 

näytöt tutor-valmentajuudesta, luovat 

hyvän perustan Kurran valmennuksen ja 

pelaajiston kehittymisen jatkumolle. 

Lisäksi, Kaitsun hyvät suositukset, 

kattava jääkiekkoverkosto, oikeanlainen 

arvomaailma ja persoona lasten -ja 

nuorten urheilun parissa toimimiseen 

sekä esimieskokemus työelämässä 

vakuuttivat seuran johtokunnan. 

Saamme Kaitsulta myös tietotaitoa 

lajitaidon opettamisen puolelle. 
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UUDEN VALMENNUSPÄÄLLIKÖN 

TERVEISET 

tehtävissä olen lisäksi toiminut mm. 

Tutor-valmentajana.  

 

Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi 

kaksi jääkiekkoilevaa poikaa ja chow 

chow Osmo. Jääkiekkoelämä on meille 

nautinnollista arkea joka tasapainottaa 

erinomaisesti työ- ja perhe-elämää. 

 

Erinomaista, aurinkoista kesää kaikille 

Kurralaisille ja heidän taustajoukoilleen. 

Elokuussa alkaa uusi kausi, hallilla 

tavataan! 

 

Kaitsu 

 

Tervehdys kaikille! 

 

Monet hyvät asiat tapahtuvat nopein 

kääntein... Niin tämäkin, mahdollisuus 

päästä vaikuttamaan yhteen Eteläisen 

alueen perinteisimmän kasvattajaseuran 

Kurran urheilutoimintaan ja seuran 

tulevaisuuden tähtien kehittämiseen.  

 

Kurralla on takanaan hieno pitkä 

historia ja edessä upea tulevaisuus 

yhtenä laadukkaimmista 

kasvattajaseuroista alueella. On erittäin 

hienoa olla mukana dynaamisessa, 

kehittyvässä organisaatiossa yhdessä 

innostavien ja eteenpäin pyrkivien 

ihmisten kanssa. 

 

Jääkiekko on hieno harrastus jonka 

parissa tapaa paljon ihmisiä ja joka 

joukkuelajina opettaa pelaajia 

toimimaan osana ryhmää, taito jonka 

merkitys korostuu myöhemmin 

aikuisiällä niin perhe- kuin 

työelämässäkin. Jääkiekkoharrastus 

laadukkaassa toimintaympäristössä 

valmistaa pelaajia myös tulevaisuuteen 

urheilun ulkopuolisessa elämässä. 

 

Olen toiminut seurajoukkueissa 

valmennustehtävissä kahdentoista 

kauden ajan jonka lisäksi olen saanut 

mahdollisuuden toimia Eteläisen alueen 

aluejoukkueiden valmennustehtävissä 

useiden eri ikäluokkien kanssa. Alueen 
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KURRA VALMENTAJISTO JA VASTUU 

TEHTÄVÄT 2018-2019 
 

Kurra Hockey urheiluvastaavat  

kaudelle 2018-2019. 

 

Valmennuspäällikkö 1.8. alkaen: 

Kai Hirvonen 

 

Junioripäällikkö ja kiekkokoulun 

vastuuvalmentaja: 

Neuvottelut jatkosta käynnissä 

 

Kiekkokoulun rehtori 1.8. alkaen: 

Jenni Huovinen 

 

Maalivahtivalmennusvastaava: 

Neuvottelut jatkosta käynnissä 

 

Huoltovastaava: 

Jussi Hakala 

 

Luisteluvalmennus: 

Provalmennus Oy 

Kurra Hockeyn sitoutumisensa 

joukkuetoimintaan kaudelle 2018-2019 

vahvistaneet vastuuvalmentajat: 

 

Kurra 10, vastuuvalmentaja Lasse Huttunen 

Kurra 09, vastuuvalmentaja Jani Rouvali 

Kurra 08, vastuuvalmentaja Mika Vaulamo 

Kurra 07, vastuuvalmentaja Petri Laine 

Kurra 06, vastuuvalmentaja Sami Pyylöniemi 

Kurra D, vastuuvalmentaja Raido Bitter 

Kurra C, vastuuvalmentaja Tom Henriksson 

Kurra B, vastuuvalmentaja Jyri Hämäläinen 

Kurra A, vastuuvalmentajan haku käynnissä 

 

Kurra Hockeyn sitoutumisensa 

joukkuetoimintaan kaudelle 2018-2019 

vahvistaneet maalivahtivalmentajat: 

 

Kurra 10, Petri Manninen 

Kurra 09, Jyrki Hentola 

Kurra 08, Janne Manninen 

Kurra 07, Vesa Nieminen 

Kurra 06, Stefan Wilkman 

Kurra D, Jari Lepistö 

Kurra C, Niko Kantola 

Kurra B, Mika Kymäläinen 

Kurra A, Joonas Nieminen 

 



 

 

  

KIITOS KAUDESTA 
Suuri kiitos kaikille yhteisömme jäsenille, 

niin vanhemmille, valmentajille kuin 

toimihenkilöille, ja ennenkaikkea nuorille 

urheilijoillemme! 

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 

KURRA HOCKEY RY TOUKOKUUN UUTISKIRJE 


