Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2022 - 2023
1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry
Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on edistää jääurheilua ja tarjota hyvät
mahdollisuudet jääkiekon harrastamiseen nuorille sekä varttuneemmille jääkiekkoilijoille
niin harraste- kuin kilpailuhengessä. Jää-Tiikereiden toiminta-alueena on Mäntsälä ja
lähikunnat.
Mäntsälän Jää-Tiikereiden visiona on kasvaa yhdeksi paikkakunnan halutuimmaksi ja
laadukkaimmaksi urheiluseuraksi ja kasvattaa jäsenmääräänsä vuosittain. Jää-Tiikereiden
toiminnassa arvoina nousee esille turvallisuus, huolenpito, osallisuus ja luottamus.

2. Mäntsälän Jää-Tiikereiden organisaatio
2.1. Hallitus kaudella 2022-2023
Seuran hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä. Puheenjohtaja sekä neljä hallituksen
jäsentä valitaan kaksivuotiskaudelle vuosikokouksessa 28.7.2022. Erovuorossa ovat Mikko
Ahonen, Sami Marttinen, Orvo Illokoski sekä Jalmari Saarinen. Jatkavia jäseniä ovat Petteri
Halvari, Janne Jussila, Sirpa Tiilikainen sekä Anna-Leena Weckman
Hallituksen tehtävänä on
•
•

Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran
tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
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•
•
•
•
•
•

Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran
tavoitteiden mukaisesti
Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät suorittamaan niille
määrättyjä hallituksen vastuulla olevia tehtäviä
Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
Vastata Suomen Jääkiekkoliiton ja sen etelän alueen sääntöjen ja ohjeiden seuralle
asettamista velvoitteista
Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
Vastata seuran taloudesta

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

2.2. Valmentajat ja ohjaajat
Mäntsälän Jää-Tiikereillä ei ole valmennuspäällikköä kaudella 2022 - 2023. Joukkueiden
valmentajat kokoontuvat kauden aikana ja yhteistyötä joukkueiden välillä kehitetään.
Valmentajien koulutusta saadaan Pelicans-yhteistyön kautta sekä mahdollisesti liiton
aluevalmentajien kautta. Hallitus valitsee vastuuhenkilön, joka koordinoi valmennustoimintaa.
Maalivahtivalmennuksesta vastaa kaudella 2022–2023 Jari Kulju apuna joukkueiden omat
valmentajat.

2.3. Toiminnanjohtaja ja joukkueiden vastuuhenkilöt
Seuran osa-aikaisena palkattuna toiminnanjohtajana toimii Jorma Taljavaara.
Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat yleiset toimistotehtävät, rahaliikenteen hoitaminen,
yhteydenpito Jääkiekkoliittoon, seurasiirrot ja laskutus. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluu
kausitoiminnan ja tapahtumien suunnittelu sekä organisointi yhdessä johtokunnan ja eri
sidosryhmien kanssa.
Jokaisessa joukkueessa on joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Toiminnanjohtaja on laatinut
heille yhtenevät toimintaohjeet ja heille järjestetään koulutusta tehtävien hoitamiseksi.

2.4. Edustus Suomen jääkiekkoliiton toiminnassa ja Pelicans yhteistyössä
Hallituksen valitsemat jäsenet edustavat seuraa Jääkiekkoliiton kokouksissa.
Jää-Tiikerit on ollut mukana Pelicans-yhteistyössä kaudesta 2010 – 2011. Hallituksen
puheenjohtaja tai joku muu johtokunnan valitsema jäsen edustaa seuraa yhteistyötä
koskevissa tilaisuuksissa.
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3. Joukkueet
3.1. Kilpajoukkueet
Juniorijoukkueita on seurassa kaudella 2022 – 2023 suunnitelman mukaan seuraavasti
•
•
•
•
•

13/14- syntyneet, yksi peliryhmä
12-/13-syntyneet yksi peliryhmä
09 ja -10/11-ikäryhmät yhdessä, yksi peliryhmä
08- ikäryhmäjoukkue, yksi peliryhmä
04-ikäryhmäjoukkue, yksi peliryhmä

3.2. Harrastekiekko
Harrastejoukkueita Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnassa on kolme (3): naisten joukkue
Tigresses sekä miesten joukkueet Tigers, Mäd Moose.
Elokuussa käynnistyy nuorten ringette-joukkueen harjoitukset ja tavoitteena on vakiinnuttaa
ringette osaksi Jää-tiikereiden harrastusmahdollisuutta.
Easy Hockey toiminnan jatkaminen on tavoitteena. Tähän varauduttu myös budjetissa.

3.3. Kiekko- ja luistelukoulu
Leijona-kiekkokoulu järjestetään kaudella 2022 – 2023 jälleen vähintään 10 + 10 kerran
pituisena. Kiekkokoulun osallistujamäärää pyritään edelleen lisäämään tehostamalla mainontaa
ja markkinointia.
Lisäksi syksyn ja kevään aikana toteutetaan lapsille suunnattu luistelukoulu, jossa pääpaino on
luistelutaitojen opettelussa.

4. Seuran talouden hoito
Seuran toiminta joukkueissa perustuu pääsääntöisesti kuukausimaksuihin sekä talkootyöhön
vanhempien ja muiden liikunnasta kiinnostuneiden ohjaajien toimesta.
Kuluja seuralle koostuu mm. toiminnanjohtajan palkasta. Jäämaksuja seuralle syntyy mm.
kiekkokoulusta, koulutuksesta, maalivahtivalmennuksesta ja erilaisista tapahtumista. Seuralle
kohdistuu lisäksi jonkin verran myös vuokra- ja vakuutuskuluja.
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Seuran tulolähteenä ovat jäsenten seuramaksu ja talkootyön kautta hankittu tulo. Kunnan
avustus on merkittävä tulo Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnan ylläpitämiseksi.
Seuralla on myös Opetus ja kulttuuriministeriön myöntämää Seuran kehittämistukea
käytettävissä. Tätä tukea haetaan uudelleen vuoden 2023 alussa uudelleen.
Hallitus seuraa budjetin toteutumista kokouksissaan. Hallitus käy läpi tarkasti kulueriä, jotta
kiinteistä kuluista saataisiin edelleen säästöjä aikaiseksi.
Varustehankintoja tehdään varustevastaavan harkinnan mukaisesti pienellä budjettiin
varatulla summalla. Suuremmat hankinnat käsiteltävä hallituksessa. Hyödynnetään XXL:n
kanssa tehtyä yhteistyösopimusta.

5. Toiminnan tavoitteita kaudella 2022 – 2023
1. Pidemmän tähtäimen suunnitelman luominen
Jää-Tiikereiltä puuttuu pidemmän aikavälin suunnitelma, jossa olisi suunnattu ajatukset 3-5
vuotta eteenpäin. Hallituksen yhtenä keskeisenä tehtävänä tulevalla kaudella on alkaa
jäsenten näkemystä kuultuaan rakentamaan suuntaa tulevaisuuden Jää-Tiikereille.
2. Seuratoiminnan kehittäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi seuralle merkittävän toiminnan kehittämistuen.
Hakemuksessa on kehittämiskohteiksi nimetty Easy hockey toiminnan jatkaminen,
perheluistelun aloittaminen, tehojäiden jatkaminen ja kehittäminen sekä tuen
myöntäminen vähävaraisille jääkiekko harrastuksen mahdollistamiseksi.
Kehittämistuki on käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.

Kauden 2022-2023 hallitukselle annetaan valtuutus tarvittaessa tarkentaa kauden
toimintasuunnitelmaa.

Mäntsälässä 27.7.2022
Janne Jussila
Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n varapuheenjohtaja
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