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HAlliTUKseN TerveiseT seUrAlAisille

Kausi on edennyt jo pitkälle ja joulu kolkuttelee kohta ovella! 
Hallitus on kokoontunut nykyisellä kokoonpanolla neljä kertaa 
tavoitteenaan kehittää seuratoimintaa eteenpäin, jotta har-
rastaminen olisi Kurrassa entistä siistimpää ja innostavam-
paa. Tähän uutiskirjeeseen olemme keränneet asioita, joista 
haluamme kaikkien kurralaisten tietävän. Haluamme nostaa 
esille mitä olemme hallituksessa tehneet ja mitä kaikkea 
olemme saaneet aikaan syksyn aikana yhdessä teidän muiden 
seuralaisten kanssa. 

Lisäksi haluamme kertoa, että olemme suunnanneet kat-
seemme eteenpäin tavoitteena kehittää seuramme toimintaa 
yhä suunnitelmallisemmin tulevaisuudessa! Hallituksen muo-
dostama työryhmä on työstänyt innostuneesti seuralle ensim-
mäistä strategiaa. Strategia esitellään jäsenille seuran syysko-
kouksessa, joten kannattaa ehdottomasti tulla kuuntelemaan 
lisää!

Hallitus haluaa kiittää seuratoimijoita erityisesti aktiivisesta 
marraskuusta, sillä Kurra oli mukana kahdessa suuressa tapah-
tumassa. Klaukkalan jäähallissa järjestettiin marraskuun alussa 
02-ikäluokan Pikku-Pohjola 1 -kartoitustapahtuma. Seuramme 
sai Jääkiekkoliitolta runsaasti positiivista palautetta erinomai-
sista järjestelyistä, joten iso kiitos kuuluu kaikille järjestelyissä 
mukana olleille! Onnittelut myös kenttäpelaaja Emil Vilenille, 
maalivahti Miro Hagmanille sekä valmentaja Miikka Kaskiselle, 
jotka edustivat seuraamme tapahtumassa.  

Auto 2016 -messut tarjosi seuralle mielettömän mah-
dollisuuden tehdä talkoita yhdessä koko seuran voimin ja olla 
mukana megatapahtumassa! Etukäteen oli tiedossa, että tämä 
on iso ponnistus koko yhteisöltä. Upeasti saimme talkooporu-
kan kasaan ja hommat hoidettua tyylikkäästi. Suuri kiitos kai-
kille, jotka olivat mukana Auto 2016 -tapahtumassa!

Hallitus haluaa lisäksi onnitella Mikko Saavolaa, joka palkittiin 
Suomen Jääkiekkoliiton myöntämällä Vuoden Tekijä -palkin-
nolla 5.11.2016 Karjala-turnauksen yhteydessä.  Mikko on to-
iminut Kurra 03 -joukkueen vastuuvalmentajana alusta lähtien 
sekä valmentanut 00-joukkuetta usean vuoden ajan.



seUrAN TOimiNTOJeN TilANNeKATsAUs

SEURAN PUHEENJOHTAJA
Seuran kevätkokous valitsi puheenjohtajaksi Pasi Kaskisen. 
Pasi on toiminut pitkään seuran toiminnanjohtajana ja hän 
hoitaakin edelleen myös jäänjakoon ja seurasiirtoihin liittyvät 
tehtävät. Varsinainen toiminnanjohtajan tehtävä on toistaisek-
si täyttämättä.

VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ 
Valmennuspäällikkönä jatkaa nyt toista kautta Arto Heikkinen. 
Valmennuspäällikkö on painottanut valmentajien osaamisen 
kehittämisen tärkeyttä ja Arto onkin koordinoinut valmenta-
jakoulutuksia ja kannustanut ikäkausijoukkueiden valmenta-
jia osallistumaan aktiivisesti Jääkiekkoliiton koulutuksiin sekä 
Jokerit yhteistyön kautta tuleviin koulutuksiin. Syksyn aikana 
on järjestetty koulutuksia niin valmentajille kuin maalivahtival-
mentajille, joihin on osallistuttu hienosti. Keväällä on tarjolla 
lisää koulutuksia.

Seuran varapuheenjohtaja Tommi Mäkeläinen vastaa edelleen 
maalivahtivalmennuksesta ja koordinoi maalivahtijäitä sekä 
maalivahtien koulutusta. Maalivahtijäille on osallistuttu aktii-
visesti.

SEURAYHTEISTYÖ
Olemme yksi Jokereiden yhteistyöseuroista ja yhteistyön myötä 
olemme saaneet seuraamme myös taitojää-harjoittelumuo-
don, jota vetää ja koordinoi EVU:n taitovalmentaja Kari Miettin-
en. Tämä on mahtava lisä valmentajien valmennusosaamisen 
lisäämisessä sekä joukkueiden välisen yhteistyön näkökulmas-
ta. Seuran nettisivuilla on lisätietoa Jokerit yhteistyöseura-
toiminnasta.

KIEKKOKOULU
Kiekkokoulun rehtorina toimii Harri Lepolahti, joka on tehnyt pitkään töitä juniorijääkiekon eteen. 
Valmennuksesta vastaa tällä kaudella Raido Bitter. Raido toimii seurassa myös Kurra 05 -joukkueen 
valmentajana. Syksyn aikana kiekkokoululaiset ovat saaneet nauttia myös Kurra-kasvatti ja HIFK:n lii-
gapelaaja Tomi Tuomiston opeista, kun hän on antanut oman panoksensa pienille kiekkoilijan aluille 
osallistumalla Kiekkokoulun harjoituksiin. Lisäksi 04-joukkueen pelaajat ovat toimineet hienosti Kiek-
kokoulu-kummeina ja esikuvina kannustaen pieniä kurralaisia Leijona-polun alkutaipaleella. Kiekkokou-
lu on ”ovi seuraan ja lajin pariin”, joten on tärkeää kehittää kiekkokoulun toimintaa edelleen.

HALLITUKSEN ULKOPUOLISET TOIMIJAT
Hallituksen jäsenten lisäksi seurassa toimii hallituksen ulkopuolisia toimijoita, joiden rooli on oleellinen. 
Reeta Jalonen jatkaa seuran varainhoitajan tehtävien parissa ja kehittää aktiivisesti seuran taloushal-
lintoa. Piia Heiniö vastaa kotisivujen päivityksestä ja myöntää seuran jäsenille tunnukset hallituksen 
sivuille.  Jussi Hakala toimii edelleen seuran vastuuhuoltajana.



TApAHTUmieN syKsy

Syyskausi on ollut varsin tapahtumarikas! Talkoovastaavat 
ovat Jenni Huovisen johdolla laittaneet hihat heilumaan ja 
saaneet hurjasti aikaan syksyn aikana ja innostaneet mukaan 
valtavan määrän vanhempia erilaisiin seuran yhteisiin tapah-
tumiin. Lisäksi syksyyn on mahtunut joukkueiden omia sekä 
Jokerit seurayhteistyön kautta tulevia tapahtumia. On ollut 
ilo huomata kuinka yhteisössä on voimaa ja me saamme yh-
dessä paljon hienoja elämyksiä aikaan. Monet yhdessä eletyt 
elämykset kantavat pitkälle eritoten lasten mielissä ja miksei jo 
vähän vanhempienkin.

• Rajamäen kyläpäivillä elokuussa Kurra oli näkyvästi esillä
   markkinoimassa kiekkokoulua.
• Kurra 06 joukkueen ison kentän syysturnaus 
   kokosi hallille runsaasti väkeä.
• Kiekkokoulun avajaiset pidettiin syyskuussa ja iloisia 
   kiekkokoululaisia aloitti yli 50.
• Varustekirppikset järjestettiin kiekkokoulun yhteydessä 
   ja pistettiin hyvä kiertämään.
• Pikku-Pohjola 02-ikäluokan kartoitustapahtuma oli 
   mielettömän hieno kunnianosoitus Kurralle.
• Jokerit yhteistyötapahtuma marraskuussa kokosi   
   08-ikäluokat Hartwall Areenalle.
• Joulukauden avajaisissa seuraa edusti tänä vuonna 
   Kurra 05 -joukkue. 
• Auto 2016 -messut oli seuralle upea mahdollisuus olla 
   mukana mega-tapahtuman järjestelyissä!
• Pelaajat päättää -teemaviikkoa vietetään 12.-18.12.2016. 
• Seuran valokuvaus järjestetään 14-15.12.2016.
• Seuran virallinen syyskokous järjestetään tammikuussa 2017
• Kevään tapahtumista infoamme lisää seuraavassa 
   uutiskirjeessä.

Joulusuklaata myynnissä! – Lisäksi toteutimme seurassa yhteisen 
joulusuklaamyynnin, jonka avulla jokaisella joukkueella oli mahdollisuus 
kerätä varoja oman joukkueen toimintaan.

seUrATOimiNNAN KeHiTTämiNeN

Seuran hallituksella ja toimihenkilöillä on ollut tahtotila seuratoiminnan kehittämiseen ja tämän to-
teuttamisessa on nähty tärkeänä, että seuralle luodaan oma strategia. Tahtotilan taustalla on jääurhei-
luolosuhteiden selkeä parantuminen Nurmijärvellä, jotka luovat loistavan mahdollisuuden seuratoimin-
nan kehittämiselle ja jääkiekon harrastamiselle. Hallitus nimesi elokuussa strategiatyöryhmän, johon on 
kuulunut Mikko Blomqvist, Jenni Huovinen, Kari Lehikoinen, Tommi Mäkeläinen ja Miia Murole. 



”Kurra haluaa olla tulevaisuudessa lasta ja nuorta monipuolisuuteen kannustava seura, joka 
tuottaa lapselle ja nuorelle elämyksiä laadukkaasti toimivassa ja innostavassa ympäristössä”.

Strategiatyöryhmä esittelee Kurra Hockey ry:n strategian 2017-2020 seuran syyskokouksessa ja toivoo 
luonnollisesti, että mahdollisimman moni olisi paikalla kuuntelemassa mihin suuntaan hallitus haluaa 
kehittää seuran toimintaa. Strategia ohjaa seuraa matkalla toiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. 
Työryhmän jäsenet näkevät yhteistyön ja yhdessä tekemisen hyödyt seuratoiminnan voimavarana. 
Seurassa on paljon ihmisiä, joilla on repussaan erilaista tietotaitoa, jota voimme hyödyntää. Strategisia 
tavoitteita halutaan lähteä viemään yhdessä eteenpäin, sillä yhdessä saamme enemmän! Työryhmä 
kannustaakin seuralaisia innokkaasti mukaan kehittämään seuraa yhdessä.

”Olemme itse tästä innoissamme ja toivomme, että saamme tartutettua tämän hyvän meiningin 
kaikkiin kurralaisiin!” -Strategia työryhmä-

Tavoitteena on myös hakea ensimmäistä kertaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratukea 
seuratoiminnan kehittämiseen. Onnistunut haku tukisi mahtavasti myös strategian mukaisia tavoitteita 
ja olisi sille mainio lisäsykäys! Seuratuen hakuaika on 11.11.-16.12.2016.

TerveTUlOA syysKOKOUKseeN

Seuran virallinen syyskokous järjestetään tammikuussa 2017. Kokouksessa käsitellään viime kauden 
tilinpäätös ja esitellään Kurra Hockey ry:n strategia vuosille 2017-2020.
Syyskokouksen tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä vuodenvaihdetta seuran nettisivuilla.

Liity jäseneksi seuran nettisivuilla, se on helppoa ja edullista (10€ / toimintakausi).  Jäsenenä voit olla 
mukana vaikuttamassa miten lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksia kehitetään seurassamme! 

UUTTA KUrrAssA!

• Seuran uutuudet pop up -tiski, roll up sekä ulko-/mainosliput ovat joukkueiden käytettävissä ja niitä
   voi varata kurra.talkoovastaava@gmail.com -osoitteesta.

• Valmennuksen tavoitteet ja urheilutoiminnan linjaus kaudelle 2016-2017 on päivitetty ja ne ovat 
   Kurran nettisivuilla. Niitä päivitetään myös jatkossa vastaamaan seuran uutta strategiaa.

• Kurra Hockey ry tukirahasto on perustettu ja rahastolle on tehty säännöt.

• Seuran logon käytöstä on tiedotettu ja ohjeistettu joukkueenjohtajia.

• Talkoovastaavien ja valmentajien yhteinen koppi on siivottu ja turhat sekä rikkinäiset välineet on 
   heitetty pois. Kohdellaan välineitä kuin ne olisi omia. Näin saamme niistä enemmän iloa! 

• Uusi seuratuomari-verkkokoulutus on tarjolla. Koulutus on ilmainen ja suorittamiseen menee alle 
   kaksi tuntia. Kurssin linkki löytyy Jääkiekkoliiton sivuilta www-finhockey.fi – Tuomarit. 

• Jäänjakoa on tarkasteltu loppu syksyn aikana seuran puheenjohtajan ja valmennuspäällikön toimesta.  
   On pyritty löytämään ratkaisuja, jotka palvelisivat paremmin joukkueiden tarpeita. 

• Seuraviestintään on panostettu ja pyritty saamaan siitä organisoidumpaa niin paikallislehdessä, 
   Facebookissa kuin Kurran omilla nettisivuilla juttujen ja videoiden muodossa.



TilANNeKATsAUs - TUlOssA!

• Seura järjestää iltapäiväjääkerhon keväällä yhteistyössä Liikkuva koulu -hankkeen kanssa, johon 
   Nurmijärven kunta on saanut valtionavustusta. 

• MyClub -toiminnanohjausjärjestelmä otetaan seurassa käyttöön keväällä 2017. Oleellinen parannus
   kohdistuu rahastonhoitajien työn selkeytymiseen, kun jäsenrekisteri ja laskutus saadaan hoidettua 
   järjestelmän kautta. Järjestelmää pilotoivat 07- ja 06 -joukkueet. 

• Seuran ja joukkueiden taloushallintoa pyritään myös nykyaikaistamaan. Seuran varainhoitaja selvittää
   erilaisia vaihtoehtoja.

• Aloittavalle ikäluokalle on tavoitteena luoda starttipaketti, joka helpottaisi joukkueen toimihenkilöitä
   joukkueen alkutaipaleella.

• Viestintä-, varainhankinta- ja seuratuoteasioita pyritään kehittämään.

• Laukaisuharjoittelupaikan saaminen jäähallin yhteyteen on edelleen hallituksen tavoitteena. 
   Haasteena ovat paikan rakentamisen vaatimukset.

Toivomme, että toimintamme on avointa ja läpinäkyvää hallituksen, joukkueiden toimihenkilöiden 
ja pelaajien sekä vanhempien välillä. Sen vuoksi otamme mielellämme vastaan ideoita toiminnan 
kehittämiseksi ja haluamme myös pitää seurayhteisöä ajan tasalla uutiskirjeiden muodossa välillä 
pienimuotoisemmin ja välillä laajemmalla kirjeellä lähestyen, niin kuin nyt! 

Joulu lähestyy ja on aika rauhoittua hetkeksi, jotta vuosi 2017 voidaan aloittaa innostavassa hengessä!
 
RAUHALLISTA JOULUN ODOTUSTA TOIVOTTAEN
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Pasi, Tommi, Miia, Kari, Mikko, Jenni, Harri, Ilmo ja Tero


