Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintakertomus kaudelta 2015 - 2016

1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry
Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on ollut edistää jääurheilua ja tarjota hyvät
mahdollisuudet jääurheilun harrastamiseen nuorille sekä varttuneemmille
harrasteurheilijoille.
Mäntsälän Jää-Tiikereiden visiona on kasvaa paikkakunnan halutuimmaksi ja
laadukkaimmaksi urheiluseuraksi ja kasvattaa jäsenmääräänsä vuosittain. Jää-Tiikereiden
arvoina on turvallisuus, huolenpito, osallisuus ja luottamus.
Tavoitteen saavuttamiseksi kaudella 2015-2016 käynnistyi seuran strategityö. Kauden
aikana on saatu kirjattua seuran visio ja työstettyä seuran viestintämalli. Loppukauden
aikana laadittiin suunnitelma seuran ulkoilmeen muutoksesta, joka konkretisoituu
alkusyksyn aikana juniorijoukkueiden pelipaita uudistuksena. Myös seuran logo tulee
muuttumaan kaudella 2016 – 2017. Strategiatyö jatkuu edelleen.

2. Mäntsälän Jää-Tiikereiden organisaatio
2.1. Johtokunta
Johtokunta kaudella 2015– 2016 muodostui alla olevista jäsenistä.
Pertti Sopanen
Johanna Rossi
Petri Bergström
Hanna Lybeck-Siven
Sami Marttinen
Janne Jussila

puheenjohtaja
vara puheenjohtaja, sihteeri

Ville Ikonen, varustevastaava
Jarno Lindeman
Kari Takala, valmentajajäsen
Lisäksi johtokunnan kokouksissa läsnä on ollut Mikko Ahonen, joka on ollut mukana
kehittämässä seuran tietoliikenne- ja viestintäasioita
Johtokunnan kokouksen sihteerinä on toiminut johtokunnan varapuheenjohtaja
Tiedostusvastaavan tehtävät on hoitanut puheenjohtajisto ja nettivastaavat yhteistyössä.
Johtokunta on kokoontunut noin 1- 2 kuukauden välein.

2.2. Valmentajat ja ohjaajat
Mäntsälän Jää-Tiikereillä ei ollut valmennuspäällikköä kaudella 2015 – 2016.
Valmennuspäällikölle kuuluvista tehtävistä on vastannut johtokunnan puheenjohtaja yhdessä
johtokunnan jäsenten kanssa. Juniorijoukkueissa on toiminut valmentajien ja ohjaajien tukena
seuran palkkaama seuratyöntekijä/valmentaja, jonka ohjauksessa on 2-5
valmentajaa/ohjaajaa/ joukkue -04 ikäryhmästä alaspäin. Kiekkokoulun toiminnan
suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastasi seuran valmentaja apunaan -07 joukkueen
koulutettuja kiekkokouluohjaajia sekä apuohjaajia. Vanhemmissa ikäryhmissä oli joukkueen
palkkaamia valmentajia. Nuoremmissa ikäryhmissä valmentajat ja ohjaajat toimivat harrasteja vapaaehtoispohjalta.

2.3. Toiminnanjohtaja ja joukkueiden vastuuhenkilöt
Seuran osa-aikaisena palkattuna toiminnanjohtajana toimi Jorma Taljavaara.
Jokaisessa joukkueessa oli joukkueenjohtaja ja rahastonhoitaja. Toiminnanjohtaja on laatinut
heille yhtenevät toimintaohjeet ja tarvittaessa heille järjestettiin koulutusta tehtävien
hoitamiseksi.

2.4. Edustus Suomen jääkiekkoliiton toiminnassa ja Pelicans yhteistyössä
Johtokunnan valitsemat jäsenet edustivat seuraa SLU:n ja lajiliittojen kokouksissa. Seuran
valmentaja oli mukana jääkiekkoliiton alueen seuratapaamisissa.
Pelicans-tie käynnistyi kaudella 2010 – 2011. Pelicans yhteistyön kautta Jää-Tiikereiden
junioripelaajia on mukana PH-joukkueissa. Johtokunnan puheenjohtaja ja seuran valmentaja
edustivat seuraa eri yhteistyötä koskevissa tilaisuuksissa.

3. Joukkueet
3.1. Juniorijoukkueet
Juniorijoukkueita kaudella 2015 – 2016 oli yhteensä 7 mukaan lukien yksi tyttöjoukkue. Nuorin
ikäluokka oli 07- joukkue ja vanhin ikäluokka oli B-juniorit. Tyttöjoukkue teki aktiivista
yhteistyötä KTJ:n naisten joukkueen kanssa, jota varten oli laadittu seurayhteistyösopimus.
Kaudella 2015 – 2016 seurassa ei ollut -03, -02 eikä -00 ikäryhmän joukkueita.

3.2. Harrastejoukkueet
Harrastejoukkueita Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnassa oli kolme (3), kaksi miesten
joukkuetta ja yksi naisten joukkue.

3.3. Kiekkokoulu

Leijona Kiekkokoulu järjestettiin kaudella 2015 – 2016 10 + 10 kerran pituisena. Kiekkokoulun
osallistujamäärää saatiin lisättyä tehostamalla mainontaa ja markkinointia. Kiekkokoulun
jälkeen ei perustettu varsinaisesti uutta joukkuetta, vaan päätettiin pienempien
juniorijoukkueiden osalta tehdä uusi ikäryhmäjako. Kaudelle 2016 – 2017 nuorin seuran
ikäryhmä tulee olemaan 2008 syntyneiden ikäryhmä.

4. Seuran talouden hoito
Seuran toiminta joukkueissa perustuu pääsääntöisesti kuukausimaksuihin sekä talkootyöhön
vanhempien ja muiden liikunnasta kiinnostuneiden ohjaajien toimesta.
Seuratoiminnan suurin investointi oli valmentajakustannukset ja toiminnanjohtajan palkkiot.
Seuralle kohdistui lisäksi vuokrakuluja toimiston, varustekoppien ja niihin kuuluvista
käytävätiloista sekä vakuutus ja tietoliikennekuluista.
Seuran tulolähteenä ovat jäsenten seuramaksu ja talkootyön kautta hankittu tulo. Kunnan
avustus oli merkittävä tulo Mäntsälän Jää-tiikereiden toiminnan ylläpitämiseksi, jota ei
kaudella 2015-2016 budjetoitu käyttötaloussuunnitelman loppusummaan.

Kaudella 2015 – 2016 tavoitteena oli jatkaa tiukkaa kulukuria talouden tasapainon
ylläpitämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi talouden toteumaa seurattiin aktiivisesti.
Varustehankintoja tehtiin suunnitellusti käyttötaloussuunnitelman varatun määrärahan
raamissa.

5. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen kaudella 2015– 2016
Seuran vetovoimaisuuden vahvistaminen ja juniorijäsenmäärän kasvattaminen.
-

toteutunut strategiatyön käynnistyttyä
huoltajille on pidetty omia huoltajapalavereja, samoin jojo- palavereja
maalivahtivalmennuksesta vastaavien kanssa on pidetty suunnittelupalaveraja
tavoitteen suuntainen toiminta jatkuu kaudella 2016 -2017

Ollaan mukana järjestämässä näytöspelejä/Jääkiekkoliiton tarjoamia pelejä, jos niitä on tarjolla
-

ei toteutunut

Jääurheiluharrastajien määrän kasvattaminen lisäämällä mahdollisuuksia osallistua
harrastuksen pariin
-

kaikkiin joukkueisiin on ollut mahdollisuus tulla mukaan, vaikka ei olisi ollut aikaisempaa
jääkiekkoharrastus taustaa

Kiekkokoulutoiminnan osallistujamäärän kasvattaminen markkinointia tehostamalla, pyritään
löytämään yhteistyökumppani tukemaan kiekkokoulutoimintaa
-

kiekkokouluun osallistujien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 20 lapsella

Tyttökiekkoilun vetovoimaisuuden edistäminen
-

seura on ollut mukana GHD-tapahtuman järjestämisessä
tyttöjoukkue on ollut esikuvana tyttökiekon esille tuomisessa

Pelicans-yhteistyön arviointi ja jatkosopimuksen arviointi kaudelle 2016-2017
-

seuran valmentaja Kari Takala on ollut aktiiviseti yhteistyössä Kiekko-Reippaan
juniorivalmennuspäällikön kanssa ja valmisteli seurayhteystyösopimuksen jatkumisen

Seuran sisäisen yhteistyön kehittäminen eri joukkueiden välillä
-

yhteistyötä seuran sisällä on kehitetty aktiivisesti

Seuran varustehankintojen systematisointi ja kirjanpidon kehittäminen edelleen
-

edetty tavoitteen suuntaisesti ja kehittämistyö jatkuu edelleen

Seuran kotisivujen päivittäminen ja ajantasaistaminen jatkuu
-

kehittämistyö on edennyt tavoitteen suuntaisesti ja jatkuu edelleen

Sinettiseuran velvollisuuksien ja vastuiden ylläpitäminen osaksi jokaisen joukkueen toimintaa
(sinettiseuratoiminnan ylläpitäminen)
-

toteutunut

Savuton jäähalli lapsille ja nuorille, terveiden elämäntapojen ylläpitäminen
-

asiaa on viety eteenpäin yhteistyössä halliyhtiön kanssa

Seuraoppaan päivittäminen
-

ei toteutunut

Yhteistyön vahvistaminen Suomen Jääkiekkoliiton suuntaan
-

tavoite on toteutunut
Jääkiekkoliiton ohjeistus on ollut jaossa kaikille yksiköille
Jääkiekkoliiton juniorityöstä vastaava teki seuravierailun keväällä

Mäntsälän Jää- Tiikereiden vetovoimaisuuden vahvistaminen tavoitteena saada pidettyä oman
seuran juniorikiekkoilijat mahdollisimman pitkään omassa seurassa
-

ei olla onnistuttu niin, että junioreita ei olisi siirtynyt muihin seuroihin

Pertti Sopanen
Mäntsälän Jää-Tiikerit, johtokunnan puheenjohtaja
Hyväksytty johtokunnassa 17.8.2016

