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JOHTOKUNNAN  TERVEHDYS 

Uusi seuran johtokunta on ollut nyt 17 päivää kasassa ja olemme aloittaneet 
toiminnan vauhdikkaasti kahdella johtokunnan kokouksella. On meidän ilo 
ja kunnia olla edustamassa seuratehtävien hoidossa Teitä. 
 
Kiitämme edellistä hallitusta ja jatkamme 40v. juhlavuoden toimintaa 
pisteestä johon edellisen hallituksen toiminta on päättynyt. Haluamme 
kiittää myös edellistä seuran puheenjohtajaa, Anne Ojalaa. Hänen 
toimintakauden aikana seuralle saatiin muun muassa toinen jää. Katsomme 
eteenpäin ja huomioimme myös edellisen hallituksen peräänkuuluttamia 
asioita seuratoiminnan edistämiseksi. Näitä ovat olleet muun muassa kurran 
brändin rakentaminen, avoin viestintä ja urheiluseuran toimintaan 
osallistumisen kannustaminen.  
 
Urheiluseuran johtokuntana pyrimme luomaan toiminnallamme lisää 
tukielementtejä seuralle, nuorille sekä valmentajille joukkueissa. Tuomme 
jääkiekkokasvattiseuraan Valon (lajiliittojen kattojärjestön) ja Suomen 
Jääkiekkoliiton (lajiliiton) elinvoimaisen urheiluseuran toimintoja. Etsimme 
mukaan myös erimuotoista osaamista ja halua osallistua seuratoimintaan 
yhteisöstä tasapuolisesti. Meillä on upeita mahdollisuuksia urheiluseura 
täynnä!  
 

Urheiluseuran  toimihenkilöiden  tilannekatsaus 
Uusia tuulia! 

KIEKKOKOULU 

Kiekkokoulun rehtorina on lupautunut jatkamaan Harri Lepolahti. 
Kiekkokoulun valmennusta ei ole päätetty, ja neuvottelemme jatkosta 
kaikkien halukkaiden kanssa sekä kartoitamme vaihtoehtoja 
kiekkokoulutoimintojen kehittämiseksi. Kiekkokoulu on ”ovi seuraan ja lajin 
pariin”. 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 

Valmennuspäällikkö Laurilalle on myönnetty ero hänen ilmoituksensa 
mukaisesti. Hän ei jatka valmennuspäällikön tehtävissä ensi kaudella. 
Kiitämme Laurilaa viime kauden osalta hänen palveluistaan ja toivotamme 
hänelle kaikkea hyvää jatkoon. Etsimme nyt uusia vaihtoehtoja käytännön 
järjestämiseksi seuratoimintaan. Meillä on muitakin hyviä ratkaisuita sekä 
ehdokkaita käsittelyssä. Kun neuvottelut on saatu päätökseen tiedotamme 
niistä erillisellä tiedotteella. 

JOHTOKUNTA 
Blomqvist, Mikko 

Hietala, Anniina 

Junnila, Ilmo 

Laukala, Tero 

Mäkeläinen, Tommi 

Thynell, Mika 

 

Päivitämme seuran 
nettisivuille uudet 
henkilöesittelyt ennen 
kilpailukauden alkua. 

 

 

 



 

 

MAALIVAHTIVALMENNUSVASTAAVA 

Maalivahtivalmennusvastaavan toimenkuvaan kartoitetaan vaihtoehtoja, 
toimenkuvaan ei ole henkilöä valittu. Ehdokkaita seuralle on tullut. 

Myös toimenkuvan sisältö on Jääkiekkoliiton päivitettyjen ohjeistusten 
mukaisesti rakennusvaiheessa. 

TOIMINNANJOHTAJA 

Pasi Kaskinen jatkaa johtokunnan ulkopuolisena toiminnanjohtajana ja 
vastaa edelleen jäänjaosta ainakin seuraavaan yhdistyksen kokoukseen asti. 

JOHTOKUNNAN  VARAPUHEENJOHTAJA 

Ilmo Junnila on valittu johtokunnan jäsenten keskuudesta hoitamaan seuran 
varapuheenjohtajan tehtäviä seuraavaan yhdistyskokoukseen saakka. 

 
Urheiluseuran  toimintojen  tilannekatsaus 
Uusia tuulia! 

SEURAYHTEISTYÖHANKE 

Olemme saavuttamassa seurayhteistyön Tero Laukalan aloitteesta. Hyötylähtökohdat on käytetty seuran joukkueiden 
päävalmentajilla ja he ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä yhteistyöhankkeen aloittamiseen. Seurayhteistyön 
käynnistämisellä tulee olemaan hyötyjä niin seuralle, joukkueille, valmentajille kuin lapsille –ja nuorille. Tiedotamme 
lisää ja tarkemmin erillisessä tiedotteessa. 

SEURAN  KEHITYSHANKE 

Olemme kuunnelleet yhteisömme ihmisiä valmentajista vanhempiin, ja keskustelleet johtokunnassa seuran 
kehityshankkeen käynnistämisestä Tommi Mäkeläisen aloitteesta. Pyrkimyksemme on luoda seuralle urheilullisia, 
koulutuksellisia, kilpailullisia, taloudellisia, viestinnällisiä sekä seuraimagollisia hyötyjä. Mikäli käynnistämme 
kehityshankkeen, sen pääkohdat ja linjaukset mukailevat lajiliittojen kattojärjestön Valon, sekä lajiliitto Suomen 
Jääkiekkoliiton uusimpia määritelmiä tulevaisuuden urheiluseuran toiminnoista. 

 

 

 



 

URHEILUSEURAN  TAPAHTUMAKATSAUS  2015-2016 

Anniina Hietalan vetämään talkooryhmään on tullut mukaan uusia ryhmän edustajia. Esittelemme myös talkooryhmän 
edustajat nettisivuillamme kesän aikana. Vielä toivotaan osallistujia kaikista joukkueista auttamaan seuratapahtumien ja 
elämysten ideoinnissa, suunnittelussa sekä järjestämisessä! UUSIAKIN TAPAHTUMIA ON JO SYNTYMÄSSÄ!  

x Seuran kiekkokoulutapahtuma elokuussa. 
x Joukkuevalokuvaus on tulossa syksyllä. Tällä hetkellä olemme saaneet jo ehdokkaita valokuvauksen 

toteuttajiksi. Teemme arviointia toteutuksesta ja tarkasta ajankohdasta. Tarkoitus on saavuttaa 
yhtenäinen urheiluseuran ilme ja luoda viestintään laadukkaat kuvamateriaalit kaikista seuran 
joukkueista, joukkueiden toimihenkilöistä sekä pelaajista. 

x Kurra 06 joukkueen järjestämä syysturnaus on jääkarttasuunnittelussa alkusyksyksi. 
x Kurran juhlaristeily on tulossa, ajankohta on vielä auki. 
x Kurran 40v. juhlavuoden päätapahtuma, tulossa uusia elämyksiä! 
x Kurran ulkoilmatapahtuma ”Kurra Winter Classic” on tuloillaan! 
x Seuran järjestämät jääkiekko painotteiset urheiluleirit ovat kehityshankkeessa työlistalla 

KATSAUS  LÄHITULEVAISUUTEEN  –  MITÄ  SEURAAVAKSI 

Johtokunta kokoontuu seuraavan kerran kesälomien jälkeen elokuun alussa. Tulemme kutsumaan koolle yhdistyksen 
ylimääräisen yhdistyskokouksen elokuun lopulle, jossa tullaan valitsemaan seuran uusi puheenjohtaja, sekä 
täyttämään tyhjät hallituspaikat ja näin lisäämään toiminnan resursseja. Tulemme ottamaan myös 
yhdistyskokouksen asialistalle urheiluseuran jäsenien ehdotuksia käsiteltäväksi. 

Kuuntelemme tasapuolisesti jäsenten ajatuksia ja ehdotuksia urheiluseuratoimintojen edistämiseen. Seuran jäsenenä, 
voit lähettää johtokuntaan nyt esityksiä, mitä koet seurassa merkitykselliseksi tulevaisuuden kannalta. Johtokunnan 
tämän hetkinen varapuheenjohtaja Ilmo Junnila ottaa vastaan esitykset, ja jakaa ne johtokunnan käsittelyyn. Voit 
lähettää ehdotuksesi osoitteeseen Email: kurra.jasenet@gmail.com. 13.7. jälkeen. Jäsen-esitykset ja 
ehdotukset tulee lähettää 13.7.-13.8.2015 aikana. Muista ensiksi liittyä jäseneksi seuran sivuilla, se on helppoa ja 
edullista. Tämän jälkeen esityksiä käsitellään johtokunnan kokouksissa. Johtokunta ilmoittaa ylimääräisen 
yhdistyskokouksen päivämäärän sekä agendan, kun agendalista on valmistunut. Seuran jäsenenä voit vaikuttaa 
mukana lasten- ja nuortenliikunnan edistämisen mahdollisuuksiin Kurrassa. Tervetuloa uuteen kauteen 2015-2016! 

 

RAUHALLISTA  KESÄÄ  KAIKILLE  TOIVOTTAEN 

Kurra Hockey Ry 

Johtokunnan jäsenet   

Mikko, Anniina, Ilmo, Tero, Tommi ja Mika 


