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JOHTOKUNNAN SYYSTERVEISET 

Uusi%kausi%on%hyvässä%vauhdissa!%Paljon%on%tapahtunut%lyhyessä%ajassa.%Syyskuun%uutiskirjeeseen%olemme%keränneet%
kaiken%oleellisen%mitä%on%edistetty.%
%
40v.%juhlavuoden%ja%myös%tulevaisuuden%toiminta%edellytyksiä%on%vahvistettu.%Seuran%jäsenet%valitsivat%ylimääräisessä%
kokouksessa%keskuudestaan%täydennetyn%hallituksen.%Jatkamme%vahvistettuna%kurran%urheilutoimintojen%kehittämistä%

sekä%avointa%viestintää.%
%
Johtokunta%on%nyt%täydennetty%täysimittaiseksi%9%henkilöä%käsittäväksi%
kokonaisuudeksi.%Olemme%iloksemme%sekä%teidän%eduksenne%saaneet%
kasvavaan%joukkoomme%mukaan%seura%–sekä%urheilutoiminnantehtäviin%
lisää%uusia%tekijöitä.%
%

Urheiluseuran toimihenkilöt 2015-2016 
Uusia tuulia! 

KIEKKOKOULU 

Kiekkokoulun valmennusvastuun on ottanut vastaan Kurran C –junioreissa 
valmentava Kari Lehikoinen. Kiekkokoulun rehtorina jatkaa Harri 
Lepolahti.  

Johtokunta on tehnyt päätöksen kiekkokouluun osallistumisen kynnyksen 
madaltamisesta. Sen sijaan, että keräisimme seuralle kiekkokoulumaksuilla 
taloudellista tuottoa, haluamme kiekkokoulun olevan matalankynnyksen ovi 
seuraan ja lajin pariin, myös taloudellisesti. Tämä tarkoittaa, että 
kiekkokoulun kausimaksua on leikattu alkavalle kaudelle 33%. Vanha maksu 
2 x 150 euroa onkin nyt huomattavasti edullisempi, 2 x 100 euroa ja näin 
emme estä enää hinnoittelulla osallistujamäärän kasvua ja toivomme tällä 
helpottavamme perheiden päätöksiä. 

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 

Valmennuspäällikkönä on aloittanut elokuussa Arto Heikkinen. Arton 
lajituntemus on pitkältä aikaväliltä useammasta pk-seudun seurasta, mm. 
Jokerit, Blues ja KJT. Näin saamme seuraan kokemusta lisää sekä kasvatti - 
että kilpaseuratasolta junioreiden parista. Lisäksi Arto on toiminut 
päivätyössään vastuutehtävissä urheilun ja liikunnan parissa. 

”Artsi” on osoittanut esimerkillistä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta 
valmennuspäällikön tehtävien hoidossa heti ensimmäisistä päivistä lähtien.  

JOHTOKUNTA 
Blomqvist, Mikko (Jäsen) 

Hietala, Anniina (Jäsen) 

Junnila, Ilmo (Puheenjohtaja) 

Laukala, Tero (Jäsen) 

Lehikoinen, Kari (Jäsen) 

Lepolahti, Harri  (Jäsen) 

Kaskinen, Pasi (Toiminnanjohtaja) 

Mäkeläinen, Tommi (Vara-
puheenjohtaja) 

Thynell, Mika (Jäsen) 

 

 

 



 

MAALIVAHTIVALMENNUSVASTAAVA 

Maalivahtivalmennusvastaavan toimenkuvaan on valittu ehdokkaista 
Tommi Mäkeläinen. Tommilla on vahva valmennus- sekä 
valmennusvastaavan tausta pitkältä aikaväliltä useammasta pk-seudun 
seurasta aina kasvattiseuroista kilpaurheiluseuroihin, ammattilaisseuroista 
jääkiekkoliiton kouluttajan tehtäviin. Tommi tuo kokemusta myös 
valtakunnallisesti menestyneistä joukkueista (mm. A-junioreiden Suomen 
mestaruus) sekä omakohtaista tietotaitoa junioreista ammattilaisiksi 
valikoituneiden maalivahtien valmentamisesta. 

Tommi on aloittanut maalivahtipuolella myös aktiivisesti. Seuran 
maalivahtijäät on uusittu joukkueita tukevaan pienryhmäharjoittelun 
muotoon. Tämän lisäksi seurassa järjestetään ensimmäinen 
maalivahtivalmentajien koulutuskurssitus (MVLT) syyskuussa 
Jääkiekkoliiton toteuttamana. 

TOIMINNANJOHTAJA 

Pasi Kaskinen on ottanut toiminnanjohtajan tehtävät vastaan ja vastaa 
edelleen mm. jäänjaosta. 

SEURAN PUHEENJOHTAJA 

Seuran ylimääräisessä jäsenkokouksessa 25.8. valittiin jäsenten kesken uusi seuran puheenjohtaja, keväällä eronneen 
Anne Ojalan jäljelle jääneen toimintakauden ajaksi. Jäseniä kokouksessa vaikuttamassa oli ennätyksellisen paljon, yli 50 
jäsentä! Jäsenistöstä puheenjohtajaehdokkaiksi esitettiin kahta hallituksen edustajaa, Ilmo Junnilaa sekä Tommi 
Mäkeläistä. Jäsenkokouksessa kuultiin jäsenten kysymyksiä ehdokkaille, sekä ehdokkailla oli mahdollisuus esitellä itsensä 
jäsenille. 

Suljetussa lippuäänestyksessä seuran puheenjohtajaksi tuli valituksi Ilmo Junnila äänin 30-19.  

Jäsenkokouksessa myös täytettiin hallituksen tyhjät paikat. Hallitukseen jäseniksi tulivat valituksi Kari 
Lehikoinen, Harri Lepolahti sekä Pasi Kasinen. 

Urheiluseuran toimintojen tilannekatsaus 
Uusia tuulia! 

SEURAYHTEISTYÖ JOKEREIDEN KANSSA 

Seurayhteistyö käy jo täysillä! Saamme Jokerit –yhteistyöstä jo tänä syksynä valmentajillemme tärkeitä lisäkoulutuksia, 
valmennusmateriaaleja sekä lapsillemme ja joukkueen toimihenkilöille elämyksiä mm. Jokereiden KHL –pelien 
muodossa. Kehitysaskel huomioitiin näyttävästi myös paikallisuutisissa! 

SEURAN KEHITYSHANKE 

Pyrkimyksemme on luoda seuralle urheilullisia, koulutuksellisia, kilpailullisia, taloudellisia, viestinnällisiä sekä 
seuraimagollisia hyötyjä. Johtokunnassa on jaettu ensimmäisiä resursseja sekä tehtäviä hankkeen eteenpäin viemiseksi. 

 



Urheilulinjauksien kehittämisestä vastaavat Tero Laukala ja Kari Lehikoinen, yhdessä seuran 
valmennuspäällikön kanssa. Terolla ja Karilla on molemmilla hyvät edellytykset tehtävän hoitoon oman 
jääkiekkotaustansa puolesta. 

Seuran urheiluvaatetuksen sekä oheistuotteiden kehityksestä vastaavat Mikko Blomqvist sekä Kari 
Lehikoinen. Mikolla ja Karilla on molemmilla sopivat edellytykset kaupallisen alan päivätöistä tehtävien hoitoon. 

Seuramateriaalien päivittämisestä sekä seuraviestinnän kehittämisestä vastaa seuran varapuheenjohtaja 
Tommi Mäkeläinen. Tommilla on av-tuotanto –osaamisen lisäksi edellytykset kaupallisen alan päivätöistä tehtävien 
hoitoon. 

Seuran tapahtumista ja promootioista vastaa Anniina Hietala yhdessä talkooryhmän kanssa. Anniinalla on hyvä 
kokemuspohja seuran tapahtumien järjestämisestä sekä edustamisesta ulkoisissa tapahtumissa. 

Seuran kontakteista kuntaan päin vastaa Harri Lepolahti.  

Ongelman ratkomislautakuntaan on nimetty seuraavat henkilöt: seuran puheenjohtaja Ilmo Junnila, hallituksen 
jäsen Harri Lepolahti sekä seuran valmennuspäällikkö Arto Heikkinen. 

TULE MUKAAN SEURATOIMIJAKSI! HAEMME RAHASTONHOITAJAA! 

Oletko kiinnostunut osallistumaan seuratoimintaan? Etsimme rahastonhoitajaa seuralle toimimaan yhdessä kanssamme 
ja auttamaan omalla halullasi sekä osaamisella seuraa. Mikäli kiinnostuit, ota pikimmiten yhteyttä seuran 
puheenjohtajaan, Ilmo Junnilaan. Edellinen varainhoitaja Martin Hajda on antanut seuraavat ajankäytölliset määritykset, 
mitä häneltä toimenkuvan hoito on vaatinut aikaa: 

• 1-2 tuntia viikossa, yhteensä toimintakauden aikana noin 90 tuntia arviolta 
• Tehtäviin kuuluu kuukausiyhteenvedot, kirjanpitomateriaalien koonti, jäsenrekisterin ylläpito, laskujen 

karhuaminen, tuomarikiintiön seuranta, koontilaskujen jakaminen joukkueittain sekä kiekkokoulun laskutus. 

Mikäli tunnet intohimoa rahastonhoitajan tehtäviin, tai olet pätevöitynyt tehtävän hoitamiseen ja haluat auttaa yhteisössä, 
olet tervetullut seuratoimijoiden kasvavaan joukkoomme! 

 

URHEILUSEURAN TAPAHTUMAKATSAUS 2015-2016 

UUSIA TAPAHTUMIA ON TULOSSA! 

• Kiekkokoulun kauden avajaistapahtuma 20.9. 
• Joukkuevalokuvaus toteutetaan syyskuun aikana joukkueittain. Tarkoitus on saavuttaa yhtenäinen 

urheiluseuran ilme ja luoda viestintään laadukkaat kuvamateriaalit kaikista seuran joukkueista, 
joukkueiden toimihenkilöistä sekä pelaajista. 

• Kurra 06 joukkueen järjestämä syysturnaus oli menestys menneenä viikonloppuna ja hyvää 
edustusta myös koko seuralle! 

• Kurran seuraristeily on siirretty 2016 vuoden puolelle. 
• Kurran 40v. juhlavuoden päätapahtuma 24.10, tulossa uusia elämyksiä koko perheelle! 
• Kurran ulkoilmatapahtuma ”Kurra Winter Classic” on suunnittelussa! 
• Seuran järjestämät jääkiekko painotteiset urheiluleirit ovat kehityshankkeessa työlistalla 

2016-2017 kaudelle. 



 

KATSAUS JOHTOKUNNAN TOIMIIN – JA MITÄ SEURAAVAKSI 

Johtokunta on päättänyt tuki-investoinnit seuratoiminnan kehittämiseksi. 

OHEISHARJOITTELU JA LIIKUNTA:  

• Päätetty investoida (aloitteen tekijä valmennuspäällikkö Arto Heikkinen) joukkueiden käyttöön tulevan 
oheisharjoittelualustan hankintaan 800€ Jokereiden seurayhteistyön kautta alennushintaan. Alusta saapuu 
parantamaan joukkueiden oheisharjoittelumahdollisuuksia lokakuussa. 

• Päätetty myöntää 300€ käyttövara (aloitteen tekijöinä seuran valmentajat) jääkiekkoilijoille rakennettavan 
laukaisuharjoittelupaikan materiaalikustannuksille. Laukaisuharjoittelupaikan rakennus etenee, kun seuran 
valmentajat ovat siitä sopineet talkoohengessä sekä hallin kanssa on asiat on tarkennettu sekä hyväksytty. 

• Edellä mainitut investoinnit eivät korota vanhempien tai joukkueiden maksuja. 
• Joukkueiden urheiluvaatetus (mm. toppapuvut) ovat työnalla. Pyrimme saamaan tavarantoimittajien tarjoukset, 

kilpailutuksen sekä sopimusasiat päätökseen siten, että lokakuun aikana saataisiin joukkueille urheiluvaatetus 
kuntoon. 

• Oheistuotteita on tulossa tarjolle syyskuun aikana, mm. t-paitoja, huppareita ja lippiksiä olemassa olevasta 
valikoimasta.  

• Olemme käsitelleet jäsen esityksiä ja jatkamme esitysten käsittelyä, joita jäsenet ovat jo tehneet (yht. 4 kpl). 
Kiitämme kaikkia aktiivisuudesta, ja toivomme lisää hyviä esityksiä seuran ja lasten liikunnan kehittämiseksi. 
 

 Liity jäseneksi seuran sivuilla, se on helppoa ja edullista (10€ per toimintakausi). Liityttyä jäseneksi sinulla on 
mahdollisuus lähettää kehitysesityksiä kurra.jasenet@gmail.com osoitteeseen.  

Kehitysesityksiä käsitellään johtokunnan kokouksissa. Seuran jäsenenä voit vaikuttaa lasten- ja nuortenliikunnan 
edistämisen mahdollisuuksiin Kurrassa. Tervetuloa uudistuvaan Kurraan ja kauteen 2015-2016! 

LIIKUNNALLISTA SYKSYÄ KAIKILLE TOIVOTTAEN 

Kurra Hockey Ry 

Johtokunta   

Mikko, Anniina, Ilmo, Tero, Tommi, Mika Pasi, Kari ja Harri 

 

 

                               

Figure 2: Yllä vasemmalla ja keskellä: Kurra 06 JUHLII! Oikealla Kurra 03 vauhdissa! 


