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HALLITUKSEN SyySTERvEISET

Kausi on startannut ja jäähallin käytävillä käy mukava 
kuhina! Kesälomien jälkeen on mahtavaa taas nähdä 
joukkuetovereita ja päästä jäälle kirmaamaan. 
Joukkueiden toimihenkilöt ovat käärineet jälleen 
hihansa ja vanhemmat päässet kuskin rooliin. 
Arki on pyörähtänyt vauhdikkaasti käyntiin! 

Hallitus on myös ehtinyt kokoontua uuden kauden 
tiimoilta ja aloittanut toteuttamaan suunnitelmallisesti 
viime keväänä valmistunutta ja esiteltyä seuran 
strategiaa 2017-2020. Lisävauhtia kehitystyöhön antaa 
seuratuki, jota OKM myönsi Kurralle monipuolisen ja 
innostavan harrastuskulttuurin kehittämiseen.

Uudet hallituksen jäsenet ovat tarttuneet 
kehitystyöhön reippaalla ja ammattitaitoisella otteella. 
Lisäksi innostava valmennuskulttuuri-, varainhankinta- 
ja seuratuote-työryhmät ovat startanneet.  
On ilo huomata, että yhteisöstä löytyy eri alojen osaajia, 
jotka haluavat antaa oman panoksensa seuratoimin-
taan ja sen kehittämiseen. Seuratyössä parasta on se, 
että me voimme itse vaikuttaa minkälaisessa seurassa 
me ja meidän lapsemme saamme harrastaa lajia ni-
meltä jääkiekko!

Seuran hyvä meininki ja kehittämisinto konkretisoitui, 
kun noin 50 seuran toimihenkilöä kokoontui viettämään 
Kick Off -päivää Super Park Vantaalla elokuun toisena 
lauantaina. Päivä tarjosi tietoa seuran ajankohtaisista 
asioista, ajatuksia yhteisistä toimintatavoista ja tutus-
tumista yli joukkuerajojen sekä tärkeää tietoa lasten ja 
nuorten monipuolisen harrastamisen tukemiseen 
Boris Wistuban toimesta. Hienon lisän päivään toi se, 
että mukana olleet lapset saivat aimo annoksen moni-
puolista liikuntaa loistavissa puitteissa.



SEURAN ToImIHENKILöT JA pääToImINNoT
 
SEURAN pUHEENJoHTAJA
Seuran puheenjohtajana jatkaa Pasi Kaskinen. Pasilla on rautainen kokemus seuratoiminnas-
ta ja kurralaisuudesta. Pasi toimii seuran yhdyshenkilönä Suomen Jääkiekkoliiton suuntaan ja 
hoitaa edelleen myös jäänjakoon ja seurasiirtoihin liittyvät tehtävät. Toiminnanjohtajan 
tehtävä on toistaiseksi täyttämättä.
 
vALmENNUSpääLLIKKö 
Valmennuspäällikkönä jatkaa kolmatta kautta Arto Heikkinen. Arto vastaa seuran valmennus-
toiminnan kokonaisuuden koordinoinnista ja toimii seuran yhdyshenkilönä 
Suomen Jääkiekkoliiton ja Jokerit-yhteistyöseuratoiminnan osalta. Valmentajien osaamisen 
kehittäminen ja tietotaidon jakaminen yli joukkuerajojen ovat keskiössä.
 
Jokerit-yhteistyön myötä seurassa järjestetään tälläkin kaudella taitojää-harjoittelutapahtumia, 
joita vetää ja koordinoi EVU:n taitovalmentaja Kari Miettinen yhdessä Jokereiden taito-
valmentaja Lauri Karhusen kanssa. Lisäksi valmentajille ja seuran toimihenkilöille on tarjolla 
paljon koulutuksia. Seuran nettisivuilla on lisätietoa Jokerit-yhteistyöseuratoiminnasta. 
 
Kauden aikana on myös tavoitteena aloittaa ikäluokkien välinen kummitoiminta tukemaan 
valmentajien osaamista sekä seuran sisäinen lajitaitovalmennus tukemaan pelaajien 
lajitaitojen oppimista.
 
JUNIoRIpääLLIKKö
Seuran junioripäällikkönä on aloittanut Kari Lehikoinen. Kari vastaa erityisesti uudistuneesta 
kiekkokoulusta ja G-F-joukkueiden tukemisesta. Tavoitteena on yhteistyön lisääminen 
”pienenpään” joukkueiden välillä. Karilla on pitkä kokemus sekä juniorivalmennuksesta että 
kiekkokoulutoiminnasta.
 
mAALIvAHTIvALmENNUSvASTAAvA
Seuran varapuheenjohtaja Tommi Mäkeläinen vastaa edelleen maalivahtivalmennuksesta, 
koordinoiden maalivahtijäitä sekä maalivahtivalmentajien koulutusta. Tommi on kehittänyt 
maalivahtivalmennuksen kokonaisuutta suunnitelmallisesti ja ammattitaitoisesti.
 
vARAINHoITAJA
Reeta Jalonen jatkaa seuran varainhoitajana. Reeta on vienyt seuran taloushallintoa eteenpäin 
ja kouluttanut joukkueiden rahastonhoitajia uusien järjestelmien osalta. 
 
HUoLTovASTAAvA
Jussi Hakala toimii seuran vastuuhuoltajana. Jussi kokosi seuran huoltajat yhteen kauden Kick 
Off -tapaamisessa pohtimaan yhteisiä pelisääntöjä huoltajan näkökulmasta, teroituksen saloja 
unohtamatta. 
 
vIESTINTä
Seuran viestintä muodostuu useasta osa-alueesta. Piia Heiniö vastaa kotisivujen päivityksestä 
yhdessä Jenni Huovisen kanssa, joka toimii myös viestinnän yhdyshenkilönä median suuntaan. 
Kurra viestii sosiaalisessa mediassa Facebookin ja Instragramin välityksellä. Sisältöä tuottavat 
useat hallituksen jäsenet.



SEURAToImINNAN KEHITTämINEN
OKM myönsi Kurra Hockey ry:lle seuratukea 13 000€ 
monipuolisen ja innostavan harrastuskulttuurin 
kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on saada lisää 
lapsia innostumaan ja nauttimaan liikunnan riemusta 
luomalla innostava ja monipuoliseen harjoitteluun 
perustuva toimintaympäristö. Hankkeen avulla tuetaan 
lisäksi yhteisöllisyyttä ja kannustetaan vanhempia 
mukaan seuratoimintaan.

Hanke on tiiviissä yhteydessä seuran strategiaan. 
Strategian painopistealue innostava valmennuskulttuuri 
ja erityisesti sen osa-alueet valmennusosaaminen, 
monipuolisuus ja kiekkokoulun kehittäminen nousevat 
hankkeessa keskiöön. 

KIEKKoKoULU UUdISTUU!
Kiekkokoulu uudistuu strategian mukaisesti lapsen 
ollessa keskiössä. Kaudella 2017–2018 toiminta koostuu 
viikoittaisesta jääharjoituksesta sekä vuoroviikoin 
toteutettavasta monipuolisen liikunnan harjoituksesta. 
Kiekkokoulun nettisivut on uudistettu ja markkinointia 
tehostetaan.

Kiekkokoulun koordinaattorina ja toiminnallisena vas-
tuuhenkilönä toimii Kurran uusi junioripäällikkö Kari 
Lehikoinen. Kiekkokoulun rehtorina ja hallinnollisena 
vastuuhenkilönä jatkaa Harri Lepolahti.

moNIpUoLISUUTTA JA LAJIEN väLISTä yHTEISTyöTä 
Seura kannustaa joukkueita ja pelaajia liikunnalliseen monipuolisuuteen ja korostaa 
kehonhallinnan ja -huollon tärkeyttä. Seura on organisoinut joukkueille (F2-C) kehonhallintaa 
ja koordinaatiota tukevan oheisharjoittelumahdollisuuden (1krt/vko/joukkue) Rajamäen 
kamppailukeskuksessa. Joukkueiden valmentajat pääsivät jo elokuussa tutustumaan 
harjoitusten sisältöön. Valmentajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa harjoitteiden paino-
pistealueisiin oman joukkueen tarpeiden mukaan. Seura tukee monipuolista harjoittelua myös 
kiekkokouluikäisten ja G-junioreiden osalta tarjoamalla heille salivuorot käyttöön.

LUENNoT yHTEISöLLE
Seura panostaa yhteisön osaamiseen eri tavoin. Hankkeen myötä seura tulee järjestämään 
jäsenille koulutustilaisuuksia aiheista, jotka lisäävät erityisesti valmentajien ja seurayhteisön 
tietämystä ja ymmärrystä mm. lapsen kehitysvaiheista, monipuolisen liikunnan tärkeydestä, 
terveellisestä ravinnosta ja innostavan toimintaympäristön luomisesta. Jos juuri sinulla on ide-
oita aiheista tai luennoitsijoista, niin laittakaa viestiä osoitteeseen: kurra.sihteeri(a)gmail.com.



vIERAILEvIA TäHTIä
 
Kurran nuoret maalivahdit saivat kauteen arvokasta 
opastusta sekä tsempit, kun St.Louis Bluesin nuori
ammattimaalivahti Ville Husso vieraili Kurran jäillä 
tiistaina 22. elokuuta. Kiitos Ville tästä elämyksestä!
 

TApAHTUmIEN SyKSy
 
Syksy tuo mukanaan myös erilaisia tapahtumia, joissa 
Kurra on mukana. Seuran talkoovastaavat ovat Jenni 
Huovisen johdolla laatineet suunnitelman syyskau-
delle. Seuran sivuilla on uutuutena seuran vuosikello 
sekä tapahtumakalenteri, josta pääsee katsomaan 
mitä seurassa tapahtuu. Kurra järjesti viime vuonna 
Pikku-Pohjola kartoitustapahtuman ja sai järjestelyistä 
Suomen Jääkiekkoliitolta kiitosta. Tänä vuonna seuralle 
tarjoutui jälleen mahdollisuus hoitaa tapahtuman or-
ganisointi. Hieno kunnianosoitus seurallemme!

• Toimihenkilöiden Kick Off 12.8.217
• varustekirppis 13.8.2017
• Rajamäen kyläpäivät 26.8.2017  
• Suunnittele Kurralle maskotti -kilpailu 31.8.2017 asti
• Kurra 07 joukkueen syysturnaus 2.9.2017 
• Kiekkokoulun avajaiset 17.9.2017
• varustekirppis 17.9.2017 
• Seuran valokuvaus 30.-31.10.2017
• pikku-pohjola 11.-12.11.2017 
   03-ikäluokan kartoitustapahtuma
• Pelaajat päättää -teemaviikkoa vietetään  
   11.-17.12.2017 
• Kevään tapahtumista infoamme lisää seuraavassa
    uutiskirjeessä.

Tavoitteena on myös lanseerata syyskauden aikana 
uusi fanituotekauppa ja uudet nettisivut palvelemaan 
jäsenistöä yhä paremmin ja nykyaikaisemmin.

TSEmppIä KAUTEEN ToIvoTTAEN,
 
Kurra Hockey ry Hallitus
Pasi, Tommi M., Miia, Kari, Jenni, Harri, Tommi L., Reeta ja Minna 


