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1. Yleistä
Kautta 2019-2020 voisi kuvata seuratoiminnan näkökulmastakin eriskummalliseksi. Kausi alkoi
Mäntsälän jäähallin laajenemis- ja perusparannustyön myötä lähipaikkakunnan halleja
hyödyntäen. Joukkueet olivat erillään, ja seuratoiminnan käynnistyminen ja yhteisöllisyys
tuntuivat kaukaiselta ajatukselta. Joulun aikaan kotihalli oli jälleen remontin vuoksi pidemmän
aikaa suljettuna, ja kevätkauden alkaessa alkoi kuulua huhuja kansainvälisen epidemian
leviämisestä. Poikkeuksellinen kausi laitettiinkin pelien osalta tauolle liiton päätöksellä
ennenaikaisesti maaliskuussa, jolloin käytännössä myös seuratoiminta hiljeni täysin.
Pelillisesti Jää-Tiikerit kausi ennätti olla mielenkiintoinen. Seuran vanhin ikäryhmäjoukkue taisteli
loppuun saakka pääsystä jatkopeleihin. 06- ja 07-joukkueissa oltiin menossa sarjojen
päätösturnaukseen. Peliryhmien pelaajat ja maalivahdit hallitsivat piikkipaikkoja sarjatilastoissa.
08- ja 09-joukkueissa oltiin niin ikään hyvällä peli-ilmeellä liikenteessä. Seuran nuorimmat eli 10/11-syntyneet aloittivat taipaleensa kiekkopelien polulla. Kehityskaari kauden aikana oli huima,
vaikka isojen seurojen joukkueihin verrattuna melkoiselta takamatkalta lähdettiinkin liikkeelle.
Kiekkokoululaiset mukaan laskettuna oli junioripuolen toiminnassa kauden aikana noin 130 lasta,
ja määrä on hienoisessa kasvussa. Aikuisten harrasteryhmissä kiekkoili kauden aikana noin 40
jäsentä. Senior hockeyn toimintaa ei saatu vielä siirrettyä seuran toiminnan alaisuuteen, jonka
vuoksi jäsen määrä jäi harrastejoukkueiden osalta tavoitteesta.
Menneellä kaudella ei koronatilanteen takia päästy kunnolla kiinni yhteisöllisiin, joukkuerajat
ylittäviin, toimintoihin. Seura oli mukana elokuussa harrastemessuilla. Joulun alla tempaistiin
yhteistyökumppaneiden kanssa talkoina joululaatikkomyynti, jonka tuotto käytettiin
lyhentämättömänä Jää-Tiikereiden toimintaan. Seuran edustajat olivat myös mukana Mäntsälän
kunnan seuratapaamisessa.
Jää-Tiikerit on ollut jo vuosien ajan yhteistyössä Lahden juniorijääkiekon kanssa. Kaudella 19-20
Junior-Pelicansin kanssa jatkettiin yhteistyötä erityisesti 07-ikäisten junioreiden osalta, sillä
Mäntsälästä kävi viikoittain muutamia junioreita hakemassa lisäharjoitusta PHT-jäältä. PHTtoiminnan lisäksi yhteistyömuotona Junior-Pelicansin valmentajakoulutusta tarjottiin myös
mäntsäläläisvalmentajille. Yhteistyösopimusta hyödynnettiin talvella myös 04-ikäryhmässä.
Lahdesta saatiin lainapelaaja paikkaamaan joukkueen maalivahtiosastoa muutaman pelin ajan.
Yhteistyömuotoja lahtelaisten kanssa kehitetään edelleen.
Uuteen kauteen Tiikeri-perhe tähyilee jo malttamattomana. Mitä korona tuo syksyllä tullessaan?
Miten Mäntsälän hallin laajeneminen edistyy? Mitä uutta seuratoiminta tulee sisältämään?
Uuden kauden alkaessa on syytä olla valppaana ja muistaa vastuullinen seuratoiminta. Hallille ei
saavuta kipeänä ja huolehditaan erityisesti käsihygieniasta ja seurataan valtakunnallisia
ohjeistuksia mahdollisimman tarkasti. Ei kuitenkaan unohdeta sitä, miksi hallille tullaan. Yhdessä
tekemisen ilo ja riemu kuuluvat keskeisinä kantavina ajatuksina Tiikeri-toimintaan.
Kuluva kausi jää itselle yllättäen viimeiseksi Jää-Tiikerit ry:n peräsimessä. Onkin sopiva aika kiittää
kaikesta siitä tuesta ja avusta, mitä olen kuluvien pj-vuosieni aikana seuratoimijoilta ja perheiltä
saanut. Kaikkea hyvää mäntsäläläiselle kiekkoilulle myös tuleviin koitoksiin.
Lieksassa 16.8.2019
Johanna Rossi
Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n pj.
1

2. Mäntsälän Jää-Tiikereiden organisaatio kaudella 2019 – 2020
2.1. Johtokunta kaudella 2019 - 2020
Johanna Rossi, puheenjohtaja
Mervi Skott, sihteeri
Janne Jussila, varapuheenjohtaja
Heidi Peltomäki, talousvastaava
Sami Marttinen
Mikko Ahonen
Jalmari Saarinen
Orvo Illokoski
Sirpa Tiilikainen

Johtokunta toimi seuran sääntöihin kirjattujen ohjeiden mukaisesti. Se kokoontui noin kuukauden
välein ja kokouksista kirjattiin muistiot. 15.3. jälkeen ei seuran johtokunta ole kokoontunut.
Ajankohtaisista asioista on tiedotettu sähköisesti.

2.2. Valmentajat ja ohjaajat
Vanhimmassa ikäryhmässä oli vastuuvalmentaja, joille joukkue maksoi korvausta valmennustyöstä.
Nuoremmissa ikäryhmissä joukkueiden vastuuvalmentajat eivät saaneet korvausta
valmennustyöstään.
Maalivahtivalmennuksesta vastasi kaudella 2019 – 2020 Jari Kulju. Maalivahtivalmennukseen oli
varattu jäätunti kerran viikossa.
Kiekkokoulun ohjaajat saivat pientä korvausta tekemästään ohjaustyöstä. Toiminnan organisoinnista
vastasivat pj Johanna Rossi sekä johtokunnan jäsen Jalmari Saarinen.

2.3. Toiminnanjohtaja ja joukkueiden vastuuhenkilöt
Seuran osa-aikaisena palkattuna toiminnanjohtajana toimi Jorma Taljavaara. Toiminnanjohtajan
tehtäviin kuului yleiset toimistotehtävät, rahaliikenteen hoitaminen, yhteydenpito Jääkiekkoliittoon,
seurasiirrot ja laskutus. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuului kausitoiminnan ja tapahtumien suunnittelu
sekä organisointi yhdessä johtokunnan ja eri sidosryhmien kanssa.
Jokaisessa joukkueessa toimi johtokunnan hyväksymä joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Seuran
toiminnanjohtaja on laatinut heille yhtenevät toimintaohjeet, joihin uudet toimihenkilöt on
perehdytetty kauden aikana.
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2.4. Edustus Suomen jääkiekkoliiton toiminnassa ja Pelicans-yhteistyössä
Johtokunnan valitsemat jäsenet edustavat seuraa Jääkiekkoliiton kokouksissa. Kaudella 2019– 2020
seuran puheenjohtaja osallistui Jääkiekkoliiton etelän alueen kokouksiin. Kauden aikana
puheenjohtaja oli alueen syyskokouksessa Vantaalla. Lisäksi puheenjohtaja tapasi Jääkiekkoliiton
toimihenkilöitä palavereissa kauden aikana.
Pelicans-tie on käynnistynyt Jää-Tiikereiden osalta kaudella 2010 – 2011. Kaudella 2019-2020 useita
Jää-Tiikereissä kiekkoilunsa aloittaneita junioripelaajia pelasi Junior Pelicansin juniorijoukkueissa.
Puheenjohtaja edusti seuraa yhteistyötä koskevissa tilaisuuksissa.

3. Joukkueet
3.1. Kilpajoukkueet
Juniorijoukkueita oli seurassa kaudella 2019– 2020 seuraavasti
- 10-/11-ikäluokat yhdessä, yksi peliryhmä
- 08- ja 09 -ikäluokat yhdessä, jossa peliryhmiä oli kaksi
- 05-, 06-, 07- -ikäluokat yhdessä, jossa peliryhmiä oli kaksi
- 04-ikäryhmäjoukkue, yksi peliryhmä

Näissä joukkueissa pelasi kauden aikana jäseniä yhteensä hieman alle 110. Lisäksi mukana oli
toimihenkilöitä hoitamassa joukkueiden toimintaa

3.2. Harrastekiekko
Harrastejoukkueita Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnassa oli kolme (3), kaksi miesten joukkuetta
(Tigers ja Mäd Moose) ja yksi naisten joukkue (Tigresses).
Näissä toiminnoissa oli mukana kauden aikana jäseniä yhteensä noin 40.

3.3. Kiekkokoulu
Leijona-kiekkokoulu suunniteltiin järjestettäväksi kaudella 2019 – 2020 tuttuun tapaan 10 + 10 kerran
pituisena. Koronan aiheuttama toiminnan keskeytys keskeytti myös kiekkokoulun kauden
ennenaikaisesti. Kiekkokouluun osallistui kauden aikana reilu 30 lasta. Heistä osa siirtyi kauden aikana
joukkuetoimintaan ikäryhmäjoukkueisiin. Kiekkokoulun vastuuta jakoivat Johanna Rossi ja Jalmari
Saarinen. Jäällä apuna oli oman seuran kasvatteja sekä lasten huoltajia.

4. Seuran taloudenhoito
Toiminta joukkueissa perustui pääsääntöisesti kuukausimaksuihin sekä talkootyöhön vanhempien ja
muiden liikunnasta kiinnostuneiden ohjaajien toimesta. Seura sai tuloja seura- ja jäsenmaksuista,
sponsoreilta sekä jonkin verran myös talkootuloa.
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Seuralle koitui menoja toiminnanjohtajan palkasta sekä lisäksi vuokrakuluja toimistosta ja
kopiokoneesta sekä vakuutus-, pankki- sekä tietoliikennekuluista. Mäntsälän jäähallin perusparannusja laajennustyön vuoksi käytössä ei ollut varustekoppeja, eikä koko kauden aikaisesti myöskään
toimistotilaa.
Jäämaksuja seuralle syntyi mm. kiekkokoulu- ja maalivahtijääkustannuksista.
Seuran tulolähteenä oli jäsenten seuramaksut ja talkootyön kautta hankittu tulo. Kunnan avustus oli
merkittävä tulo Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnan ylläpitämiseksi.
Kaudella 2019 – 2020 yhtenä tavoitteena oli jatkaa tiukkaa kulukuria talouden tasapainon
ylläpitämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi talouden toteumaa seurattiin johtokunnan kokouksissa.
Varustehankintoja tehtiin maltillisesti osittain myös varustesäilytyksen puuttumisen vuoksi.
Tulos oli tilinpäätöksen mukaisesti 1700,59€ ylijäämäinen.

5. Toiminnan tavoitteiden täyttyminen kaudella 2019– 2020
Jää-Tiikerit on kamppaillut viimeiset vuodet laskevan jäsenmäärän kanssa. Tämän
kehityksen kääntämiseen liittyivät keskeisimmät kauden tavoitteet. Täysin tavoitteita ei
poikkeusajassa voi arvioida, sillä toiminta oli koko kevätkauden ajan tunnustelevaa. Suuria
panostuksia yhteisiin tapahtumiin ja tempauksiin ei uskallettu edes suunnitella koronan
varjossa.
Tavoitteiden toteutumisen arviointi purettuna tavoitekohtaisesti ohessa.

1. Jää-Tiikerit paikallisesti näkyväksi ja houkuttelevaksi seuraksi
Jää-Tiikerit ry osallistuu paikallisiin seuratoimintaa esitteleviin tapahtumiin ja pyrkii
omalta osaltaan tuomaan jääurheilua paikallisesti esille. Uusien harrastajien mukaan
saaminen erityisesti Leijonakiekkokoulun ja nuorimman joukkueen mukaan, ja
samalla vanhimpien juniori-ikäryhmien osalta joukkueiden pitäminen mukana
seuratoiminnassa. Aikuisten harrastetoiminnan markkinointi uusien jäsenten
saamiseksi. Toiminnan laatu on avainasemassa.
Arvio: Kiekkokoulu saavutti hyvin uusia pikkukiekkoilijoita. Toiminnassa oli kauden
aikana mukana reilu 30 lasta, mikä on enemmän kuin edellisellä kaudella. Seura oli
näkyvästi esillä myös Mäntsälän harrastemessuilla, joka oli tärkeää näkyvyyden
kannalta. Harrastejoukkueissa pelaavien määrä sen sijaan laski, eikä seniorihockeytä
saatu kauden aikana siirrettyä Jää-Tiikereiden alaisuuteen alkuperäisen
suunnitelman mukaisesti.
2. Jäsenmäärän maltillinen nousu
Tiikeriperheessä oli kauden 18-19 päätteeksi n. 160 jäsentä. Kiekkokoululaisten
määrän kasvattamisen, nuorimman ikäryhmäjoukkueen määrän kasvattaminen ja
uuden perustettavan M50+ -joukkueen toivotaan tuovan seuraan uusia jäseniä.
Tavoitteena on, että Jää-Tiikerit ry:n jäsenmäärä kauden 19-20 lopussa on yli 180
jäsentä.
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Arvio: Jäsenmäärätavoitteesta jäätiin hieman. Iloista on, että erityisesti pieniä uusia
kiekkoilijoita saatiin mukaan Tiikeri-toimintaan. Panostus Kiekkokouluun kannattaa
myös jatkossa. Seniori Hockeyn jääminen seuran ulkopuolelle oli harmittavaa, mutta
toiveissa on, että jatkossa Jää-Tiikerit voisivat olla kotiseura kaikenikäisille jääkiekon
harrastajille.
3. Pelicans-yhteistyön hyödyntäminen
Jää-Tiikerit on ollut mukana Pelicans-yhteistyössä kaudesta 2010-2011. Pelicans tie toiminta on tähän saakka näkynyt lähinnä valmentajille suunnatulla koulutuksella ja
valikoitujen D1- ja D2-junioreiden PHT-toimintana Lahdessa. Kaudella 19-20 tuodaan
Pelicans-yhteistyö mukaan läpi koko junioritoiminnan. Hyödynnetään Pelicansyhteistyötä Kiekkokoulun markkinoinnissa, pyritään järjestämään pelaajavierailuja ja
jatketaan valmentajien kouluttamista yhdessä Pelicans-yhteistyöseurojen kanssa.
Vanhemmassa päässä hyödynnetään pelaajien liikkumista seurayhteisön sisällä
mahdollisuuksien mukaan molempiin suuntiin.
Arvio: Pelicans-yhteistyön hyödyntämisessä ei vieläkään päästy täysin tavoitteeseen.
Yhteistyö keskittyi muutamiin juniorijoukkueisiin. Tahtotila yhteistyön tekemiselle on
kuitenkin molemmissa seuroissa vahva, ja hyöty yhteistyöstä molemminpuolista.
4. Pidemmän tähtäimen suunnitelman luominen
Jää-Tiikereiltä puuttuu pidemmän aikavälin suunnitelma, jossa olisi suunnattu
ajatukset 3-5 vuotta eteenpäin. Johtokunnan yhtenä keskeisenä tehtävänä tulevalla
kaudella on alkaa jäsenten näkemystä kuultuaan rakentamaan suuntaa
tulevaisuuden Jää-Tiikereille. Mäntsälään valmistuu toinen kaukalo, jäähalli saa
oheisliikuntaan sopivaa tilaa ja jääkiekon harrastamisen edellytykset siten paranevat
entisestään. Miten Jää-Tiikerit on mukana uudistumassa ja kasvamassa puitteiden
mukana?
Arvio: Pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaa ei päästy tällä kaudella tekemään.
Tämä työ kannattaa tehdä kaudella 20-21.
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