Mäntsälän Jää-Tiikerit ry:n toimintasuunnitelma kaudelle
2017 - 2018

1. Mäntsälän Jää-Tiikerit Ry
Mäntsälän Jää-Tiikereiden tavoitteena on edistää jääurheilua ja tarjota
hyvät mahdollisuudet jääkiekon harrastamiseen nuorille sekä
varttuneemmille harrasteurheilijoille 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-Tiikerit on mukana tukemassa Mäntsälän
kunnan lapsipoliittista ohjelmaa, josta arvoina nousee esille turvallisuus,
huolenpito, osallisuus ja luottamus.

2. Mäntsälän Jää-Tiikereiden organisaatio
2.1. Johtokunta kaudella 2017-2018
Johanna Rossi
puheenjohtaja
Pertti Sopanen
varapuheenjohtaja
Mervi Skott
sihteeri, tapahtumat
Heidi Peltomäki
talous
Sami Marttinen
nettisivut ja tiedotus
Janne Jussila
varusteet
Mikko Ahonen
nettisivut ja varusteet
Tapio Aho
varusteet
Rami Kivimaa
tapahtumat
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Johtokunnan 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



Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran
toimintaa seuran tavoitteiden mukaisesti



Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat työryhmät
suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä



Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta



Vastata SLU:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden
seuralle asettamista velvoitteista



Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista



Vastata seuran taloudesta

Johtokunta kokoontuu noin 1- 2 kuukauden välein tai tarpeen mukaan
useammin.

2.2. Valmentajat ja ohjaajat
Mäntsälän Jää-Tiikereiden valmennuspäällikkönä toimii Sami Ranta kaudella
2017 – 2018. Valmennuspäällikkö toimii osa-aikaisena seuran työntekijänä.
Hän vastaa mm. seuran valmennuksellisiin linjauksiin ja seurantaan
liittyvistä tehtävistä sekä kouluttaa eri joukkueiden valmentajia.
Valmennuspäällikkö on joukkueiden vastuuvalmentajien ja ohjaajien
lähiesimies.
Vanhemmissa ikäryhmissä (B- sekä naisten joukkue) on vastuuvalmentaja,
joille ikäryhmäjoukkueet maksavat korvausta valmennustyöstä.
Nuoremmissa ikäryhmissä joukkueiden vastuuvalmentajat eivät saa
korvausta valmennustyöstään.
Maalivahtivalmennuksesta vastaa kaudella 2017 – 2018 Jami Kauppi
apunaan joukkueiden omat maalivahtivalmentajat.

2.3. Toiminnanjohtaja ja joukkueiden vastuuhenkilöt
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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 tarvittaessa
heille järjestetään koulutusta tehtävien hoitamiseksi.

2.4. Edustus Suomen jääkiekkoliiton toiminnassa ja Pelicans
yhteistyössä
Johtokunnan valitsemat jäsenet edustavat seuraa Jääkiekkoliiton
kokouksissa. Valmennuspäällikkö on mukana Jääkiekkoliiton alueen
seuratapaamisissa.
Pelicans-tie käynnistyi kaudella 2010 – 2011. Pelicans yhteistyön kautta JääTiikereiden junioripelaajia pelaa JuniorPelicansin joukkueissa. Johtokunnan
puheenjohtaja ja valmennuspäällikkö edustavat seuraa yhteistyötä
koskevissa tilaisuuksissa.

3. Joukkueet
3.1. Juniorijoukkueet
Juniorijoukkueita kaudella 2017 – 2018 seuraavasti
-

-08 ikäryhmä, seuran nuorin joukkue
-06/07-joukkue
-05/06 -joukkue (05-07-ikäryhmät harjoittelevat osittain yhdessä)
-04 -ikäryhmäjoukkue, peliryhmiä on kaksi
-99, -00, -01 sekä -02 syntyneistä koostuva B-ikäryhmäjoukkue
MJT Team (naisten kilpajoukkue)

3.2. Harrastejoukkueet
Harrastejoukkueita Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnassa on kolme (3)
aikuisille - kaksi miesten joukkuetta (Tigers ja Mäd Moose) ja yksi naisten
joukkue (Tigresses). Lisäksi edellisellä kaudella käynnistetty nuorten
harrastetoiminta EasyHockey, joka on suunnattu 10-17-vuotiaille tytöille ja
pojille.
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3.3. Kiekkokoulu
Leijona Kiekkokoulu järjestetään kaudella 2017 – 2018 10 + 10 kerran
pituisena. Kiekkokoulun osallistujamäärää pyritään lisäämään tehostamalla
mainontaa ja markkinointia. Kiekkokoulun jälkeen perustetaan
mahdollisuuksien mukaan uusi 2010 syntyneiden ikäryhmäjoukkue.
Kuluvalla kaudella kiekkokoulun ohjauksesta vastaa valmennuspäällikön
ohjeistuksen mukaisesti kiekkokoulua varten kerätty ohjaajatiimi.

4. Seuran talouden hoito
Seuran toiminta joukkueissa perustuu pääsääntöisesti kuukausimaksuihin
sekä talkootyöhön vanhempien ja muiden liikunnasta kiinnostuneiden
ohjaajien toimesta.
Seuratoiminnan suurin investointi on valmennuspäällikön ja
toiminnanjohtajan palkkiot. Seuralle kohdistuu lisäksi vuokrakuluja
toimiston, varustekoppien ja niihin kuuluvista käytävätiloista sekä vakuutus
ja tietoliikennekuluista. Jäämaksuja seuralle syntyy mm. kiekkokoulusta,
koulutuksesta, maalivahtivalmennuksesta ja erilaisista tapahtumista.
Seuran tulolähteenä ovat jäsenten seuramaksu ja talkootyön kautta hankittu
tulo. Kunnan avustus on merkittävä tulo Mäntsälän Jää-Tiikereiden toiminnan
ylläpitämiseksi, jota ei ole kaudella 2017-2018 budjetoitu
käyttötaloussuunnitelman loppusummaan. Mahdollinen kunnan avustus
voidaan näin ollen käyttää seuran junioritoiminnan kehittämiseen.
Kaudella 2017 – 2018 jatketaan tiukkaa kulukuria talouden tasapainon
ylläpitämiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi talouden toteumaa seurataan
kuukausittain johtokunnan kokouksissa. Varustehankintoja tehdään
suunnitellusti Bauerilta uuden sopimuksen mukaisesti.

5.Toiminnan tavoitteita kaudella 2017– 2018
Mäntsälän Jää- Tiikereiden vetovoimaisuuden vahvistaminen tavoitteena
saada pidettyä oman seuran juniorikiekkoilijat mahdollisimman pitkään
omassa seurassa sekä seuran jäsenmäärän kasvattaminen.
Ollaan mukana järjestämässä yhteistyössä Jääkiekkoliiton kanssa alle 17vuotiaiden maajoukkueottelut 14.2.2018.
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Jääurheiluharrastajien määrän kasvattaminen lisäämällä mahdollisuuksia
osallistua harrastuskiekkoilun (Easy Hockey) pariin. Kiekkokoulutoiminnan
osallistujamäärän kasvattaminen markkinointia tehostamalla. Pyritään
löytämään yhteistyökumppani tukemaan kiekkokoulu- ja Easy Hockeytoimintaa.
Tyttökiekkoilun vetovoimaisuuden edistäminen ja tyttökiekkoilijoiden
määrän kasvattaminen.
Seuran strategiatyön jatkuminen ja seuran sisäisen toiminnan kehittyminen.
Järjestetään jäsenille uusia palveluja (esim. loma-aikaiset leirit, yhteiset
tapahtumat), jotta seuran jäsenyydestä tulee houkuttelevampaa.
Seuran varustehankintojen systematisointi ja kirjanpidon kehittäminen
edelleen
Savuton jäähalli lapsille ja nuorille, terveiden elämäntapojen ylläpitäminen
Seuraoppaan päivittäminen
Yhteistyön vahvistaminen Suomen Jääkiekkoliiton suuntaan

Johanna Rossi
Mäntsälän Jää-Tiikerit, johtokunnan puheenjohtaja
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