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1. Yleistä
Kautta 2021-2022 voisi kuvata paluuksi normaaliin. Mäntsälän jäähallin laajennus oli valmis,
kaksi kaukaloa sekä oheistiloja oli saatu käyttöön. Myös korona alkoi antamaan
mahdollisuuksia jälleen harjoitella sekä pelata läpi kauden. Toki pieni ”jännitys” oli läpi
kauden, miten korona tulee käyttäytymään.
Pelillisesti Jää-Tiikereiden kausi oli mielenkiintoinen. Seuran vanhin ikäryhmäjoukkue U19
pelasi aaltoilevan syksyn ja joukkue pelasi hyvän jatkosarjan. U14- joukkue voitti alkusarjan ja
nousi AA- tasolle jatkosarjaan, jossa lopputurnaukseen pääsy jäi kiinni muutamasta pisteestä.
JA U13-joukkueessa oltiin niin ikään hyvällä meiningillä liikenteessä, alkusarjassa joukkue oli
viiden ryhmässä. Jatkosarjassa joukkue selvitti tiensä maalierolla lopputurnaukseen 4
parhaan joukkoon. Semifinaali ratkesi Riihimäen Nikkareita vastaan voittolaukauskisassa ja
Jää-Tiikerit selvitti tiensä finaaliin. Finaali ottelussa Jää-Tiikerit kaatoi Klaukkalan Kurran niin
ikään voittolaukauskisassa ja Jää-Tiikerit voitti alueen mestaruuden U13A sarjassa.
U12 joukkue tutustui pienpeli formaattiin ja peli ilme oli muutenkin nousujohteinen kauden
aikana. Kehitys oli vahvaa. U10 joukkue kehittyi kauden aikana hyvää vauhtia sekä sai uusia
pelaajia kauden edetessä. Joukkue kävi myös kauden lopussa muutamassa turnauksessa,
joissa menestys oli hyvää.
Kiekkokoululaiset mukaan laskettuna oli junioripuolen toiminnassa kauden aikana noin 150
lasta, ja harrastajamäärä on mukavassa kasvussa. Aikuisten harrasteryhmissä kiekkoili kauden
aikana noin 40 jäsentä.
Kauden päätteeksi seuraan perustettiin uusi ikäryhmäjoukkue eli U9. Se ehti jo kauden
päätteeksi pitää muutaman yhteisen harjoituksen.
Lisäksi seuraan perustettiin ringette jaosto, joka aloitti toimintaansa kauden päätteeksi
ringette/luistelukoululla, johon osallistui tulevia pelaajia todella reilusti.
Keväällä järjestettiin liki perinteinen metalliromun keräys tempaus, joka onnistui hyvin.
Jää-Tiikerit on ollut jo vuosien ajan yhteistyössä Lahden juniorijääkiekon kanssa. Kaudella
2021-2022 Junior-Pelicansin kanssa jatkettiin yhteistyötä, joka sekin oli hyvin vaatimatonta.
Tulevaan kauteen seurassa katsotaan toiveikkaana, toivomme että korona pysyy maltillisena
ja siten joukkueet saavat harjoitella ja pelata kauden läpi normaalisti. Lisäksi
harrastajamäärien nousulle näemme hyvän mahdollisuuden.
Mennyt kausi vei seuraa monessa suhteessa hienosti eteenpäin, tästä on hyvä jatkaa.
Mäntsälässä 20.7.2022
Janne Jussila
Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n vpj.
2. Mäntsälän Jää-Tiikereiden organisaatio kaudella 2021 – 2022
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2.1. Hallitus kaudella 2021 - 2022
Jalmari Saarinen, puheenjohtaja
Anna-Leena Weckman, sihteeri
Janne Jussila, varapuheenjohtaja
Petteri Halvari, talousvastaava
Sami Marttinen
Mikko Ahonen
Orvo Illokoski
Sirpa Tiilikainen

Hallitus toimi seuran sääntöihin kirjattujen ohjeiden mukaisesti. Se kokoontui noin
kuukauden välein ja kokouksista kirjattiin muistiot. Ajankohtaisista asioista on tiedotettu
sähköisesti.

2.2. Valmentajat ja ohjaajat
Eri ikäryhmissä joukkueiden vastuuvalmentajat eivät saaneet korvausta valmennustyöstään.
Maalivahtivalmennuksesta vastasi kaudella 2021 – 2022 Jari Kulju ja Jani Schlobom.
Maalivahtivalmennukseen oli varattu jäätunti kerran viikossa ja tähän maalivahdit
osallistuivat hyvin, koska valmennus oli arkena ilta aikaan, johon oli hyvä mahdollisuus
osallistua.
Kiekkokoulun ohjaajat saivat pientä korvausta tekemästään ohjaustyöstä. Toiminnan
organisoinnista vastasivat pj Jalmari Saarinen sekä ohjaustyöstä vastasi 5 junioripelaajaa
ohjaajina.

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 hallituksen 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
2021– 2022 seuran puheenjohtaja osallistui Jääkiekkoliiton etelän alueen kokoukseen. Syysja kevätkokoukset oli yhdistetty yhdeksi kokoukseksi.
Pelicans-tie on käynnistynyt Jää-Tiikereiden osalta kaudella 2010 – 2011. Kaudella 2021-2022
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 2021– 2022 seuraavasti
- 10-/11 ja 12-/13 - ikäluokat yhdessä, jossa peliryhmiä oli kaksi
- 08- ja 09 -ikäluokat yhdessä, jossa peliryhmiä oli kaksi
- U19 -ikäryhmäjoukkue, yksi peliryhmä

Näissä joukkueissa pelasi kauden aikana jäseniä yhteensä noin 85. 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 2021 – 2022 tuttuun tapaan 10 +
10 kerran pituisena. Kiekkokoulun järjestelyistä vastasi pj Jalmari Saarinen sekä seuran
järjestämät ohjaajat saivat jääkiekkoliiton valmennuksen kiekkokoulun vetämisestä. Tämä
valmennus sai kovasti positiivista palautetta. Kiekkokouluun osallistui kauden aikana reilu 70
lasta. Heistä osa siirtyi kauden aikana joukkuetoimintaan ikäryhmäjoukkueisiin. Kiekkokoulua
pyöritti oma seuran kasvatteja, ohjaajia sekä lasten huoltajia.
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4. Seuran taloudenhoito
Toiminta joukkueissa perustui pääsääntöisesti kuukausimaksuihin sekä talkootyöhön
vanhempien ja muiden liikunnasta kiinnostuneiden ohjaajien toimesta. Seura sai tuloja seuraja jäsenmaksuista, sponsoreilta sekä jonkin verran myös talkootuloa.

Seuralle koitui menoja toiminnanjohtajan palkasta sekä lisäksi vuokrakuluja toimistosta ja
kopiokoneesta sekä vakuutus-, pankki- sekä tietoliikennekuluista.
Jäämaksuja seuralle syntyi mm. maalivahtijääkustannuksista.
Seuran tulolähteenä oli jäsenten seuramaksut ja talkootyön kautta hankittu tulo. Lisäksi on
OKMn myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki.
Kaudella 2021 – 2022 yhtenä tavoitteena oli jatkaa tiukkaa kulukuria talouden tasapainon
ylläpitämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi talouden toteumaa seurattiin johtokunnan
kokouksissa.
Tulos oli tilinpäätöksen mukaisesti 16414,14 € alijäämäinen.
5. Toiminnan tavoitteiden täyttyminen kaudella 2021– 2022
Jää-Tiikerit on kamppaillut viimeiset vuodet laskevan jäsenmäärän kanssa. Parannusta tähän
saatiin kiekkokoulun osallistujamäärän kasvaessa selkeästi sekä U10 ja U09 joukkueeseen
liittyvien pelaajien myötä.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi purettuna tavoitekohtaisesti ohessa.

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.
Arvio: Korona ja sen tuomat rajoitukset vaikuttivat vuoden toimintaan, kokouksissa
keskityttiin arjen pyörittämiseen, joka toi riittävästi haasteita hallitukselle.
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Pidemmän tähtäimen suunnitelman laatiminen tulee pitää edelleen asialistalla, tätä
edellyttää jo OKMn myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki.

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.
Seuran 2021-2022 hallituksella on vastuu seuratoiminnan kehittämisestä sekä sen
saattamisesta käytäntöön.
Arvio:
Tämä kehittämiskohde toteutui mukavasti, paljon saatiin seuratoimintaa kehitettyä.
Uusi joukkue, harrastajamäärien kasvu, etenkin kiekkokoululaisten määrän suuri
lisääntyminen on merkittävä asia. Tehojäät antoi pelaajille mahdollisuuksia kehittyä
tehokkaammin. Myös muutama perheluistelu oli järjestettynä. Easy hockey jäi
toteutumatta kauden aikana. Ja tietysti uuden lajin aloitus eli ringette on iso
kehitysaskel seuran toiminnalle.
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