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IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018 - 2019

Henkilöstö

1.1 Luottamushenkilöstö

Imatran Ketterä Juniorit ry hallitus

Timo Oja    puheenjohtaja
Timo Kurvinen    varapuheenjohtaja
Jaana Lapakko    sihteeri
Miia Pöllänen    taloudenhoitaja
Mikko Airas
Kimmo Maijanen
Sofian Gezuri
Ville Rinkinen

1.2 Toiminnantarkastajat, kirjapito ja toimihenkilöstö

Toiminnantarkastaja(t): Jaana Jurvanen-Kiukas, varalla Leena Jurvanen.
Kirjanpito: Eeva Pukarinen, Eevan Tupa

Toimihenkilöt:
Timo Oja, puheenjohtaja
Timo Kurvinen varapuheenjohtaja
Miia Pöllänen, taloudenhoitaja
Jaana Lapakko, sihteeri
Jari Lífländer, valmennuspäällikkö
Antti Kutvonen/Simo Korpela, junioripäällikö/seurakehittäjä

Kokoukset, edustukset, huomionosoitukset

2.1 Kokoukset

Hallitus kokoontui vuoden 1.6.2018 – 31.5.2019 välisenä aikana 11 kertaa.
Seuran sääntömääräinen syyskokous oli 15.10.2018 ja kevätkokous 23.04.2019.

2.2 Edustukset

Seuran jäseniä on osallistunut SJL:n Kymi-Saimaa alueen järjestämiin kokouksiin, mm. Syys- ja
kevätkokoukseen, sarjoja koskeviin kokouksiin jne. Seuran hallituksen jäseniä on osallistunut
lähialueen liikuntamatkailun kehittämishankkeisiin yhdessä Base Campin kanssa.
Valmennuspäällikkö on myös SJL:n kilpailuvaliokunnan jäsen.

2.3 Huomionosoitukset

Etelä-Karjalan Urheilugaalassa palkittiin:
Timo Oja; Vuoden seurajohtaja,
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Timo Kurvinen; Vuoden seuratoimihenkilö.

SJL:n Kymi-Saimaan alue palkitsi kevätkokouksessaan:
Junioripelaaja (Pohjola-leiri-ikäluokka) Kalle Varis, SaiPa/Ketterä
Juniorivalmentaja Sami Tiainen, SaiPa/Ketterä

Valmennus- ja kilpailutoiminta

Ketterän A-nuoret liitettiin tämän kauden aluksi osaksi Ketterä Junioreita. C-nuorissa toiminta
tapahtui yhteisjoukkueissa Saipan kanssa. B nuoret, D-05 ja nuoremmat juniorit osallistuivat Kymi-
Saimaan ja Savo-Karjalan aluesarjoihin sekä ylialuesarjoihin.

Muu toiminta

Seura jatkoi kerhotoimintaa lähialueen kunnissa luonnonjäillä, eli Simpeleellä ja Ruokolahdella.
Esikoulukiertueella (Imatra-Ruokolahti) vierailuja.

Toiminta Kohderyhmä Osallistujamäärä Vastuuhenkilöt ja ohjaajat

Pikkujunnuleiri Ikäryhmät E05 – G09 39 Jari Lifländer, Antti
Kutvonen, edustus

Urheilijakoulutus
(akatemia)

B – juniorit, toisen asteen
koulutus (lukio ja
ammattikoulu) 3 krt/vko

38 Jari Lifländer, Antti
Kutvonen/Simo korpela,
Teemu Tanttu, edustus

Urheilijakoulutus 8.-9. luokat, peruskoulu, 1
krt/vko 35 Jari Lifländer

Kerhojäät D – F 61 Antti Kutvonen/Simo
Korpela

Teho/Taitojäät C – E 42
Jari Lifländer, Antti
Kutvonen/Simo Korpela,
Teemu Tanttu, edustus

Maalivahtikoordinaattorina toimi Juha Tanninen.

Seurassa on 246 pelaajaa/toimihenkilöä. Pelaajien osuus on noin 175. Tilanne elää kauden aikana
johtuen edustusoikeuksien siirroista mm yhteisjoukkueiden välillä.

Uusina harrasteryhminä seurassa aloitti Ringetterkerho ja Lady-ringette. Kerho on tarkoitettu 8-14v
tytöille ja Lady ringette yli 14v. Kerhossa oli noin 14 lasta ja Ladyissä noin 20 naista.
Harrastekiekko jatkui tavoitteenaan tavoittaa kilpailutominnan ulkopuolelle jääneitä jääkiekosta
kiinnostuneita nuoria. Ryhmässä oli 12 nuorta

Lisäksi T.A.N.K.I.T ja Ladylätkä –nimiset aikuisten harrastekiekkoryhmät jatkoivat toimintaansa
itsenäisinä ryhminä.

Koulutustoiminta

Seuran valmentajia osallistui Suomen jääkiekkoliiton valmentajakoulutuksiin ja Etelä-Karjalan
Liikunta ja Urheilu:n järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi pidettiin seuran sisäisiä ja Saipan kanssa
yhteisiä valmentajakulutuksia. Sisäisiä minä valmentajana koulutuksia järjestettiin 2 kpl.
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Valmentajilla oli myös viisi yhteispalaveria, joissa käsiteltiin mm. pelaajien liikkumista joukkueiden
välillä, jäävuorojen määriä ja niiden käyttöä, omien sisäisten koulutusten käynnistämistä ja
nuorempien ikäluokkien pelaajien pyytämistä harjoituksiin.
Kauden aikana pidettiin ikäluokittain Saipan juniorivalmentajien kanssa yhteensä 14 yhteispalaveria,
joissa käsiteltiin kauden yhteistyön käytännön asioita.

Sääntö- ja tuomaritoiminta

Markku Puhakainen piti C- joukkueiden pelaajille tuomarikoulutuksen lokakuussa ja he ovat
toimineet mm. E-07 ja E-08 joukkueiden otteluissa junnutuomareina.

Tiedotustoiminta

Yhdistyksen hallitus vastaa seuran toiminnasta ja tiedottaa yhdistyksen jäseniä toiminnastaan. Seura
otti käyttöön kesällä 2018 myClub jäsenpalvelun, joka mahdollistaa entistä laajemman tiedottamisen
ja yhteydenpidon jäsenistölle. Seuran ja joukkueiden tiedotuskanavana toimii myös seuran internet-
sivut, jotka ovat osoitteessa www.ketterajuniorit.net.

Seuran yleisistä kokouksista ilmoitetaan myClub jäsenpalvelussa ja nettisivuilla. Yhdistyksen
hallituksen kokouksista tehdään pöytäkirjat, jotka joukkueiden johtajat tiedottavat oman
joukkueensa jäsenille jojo-ryhmän päätösten mukaisesti.

Vuosikokouksista lähetetään kutsu seuran jäsenille myClub jäsenpalvelussa sekä seuran nettisivujen
kautta.

Kehittämistoiminta

Seurayhteistyötä jatkettiin SaiPan, StU:n, SiU:n ja Lupon kanssa tehdyllä
seurayhteistyösopimuksella aiempien kausien kokemusten perusteella. Seurayhteistyösopimus
Ketterä ry:n kanssa tehtiin elokuussa 2018 kauden 2018-2019 ajaksi.

Keväällä 2017 haettiin ja saatiin Leader-tukea seurakehittäjän/junioripäällikön palkkaamiseksi.
Tähän tehtävään valittiin Antti Kutvonen, hän aloitti työnsä 2.5.2017 ja siirtyi toisen työnantajan
palvelukseen 1.2.2019. Kutvosen tialle valittiin osapäiväisenä kauden loppuun asti Ketterä ry:n
luisteluvalmentaja Simo Korpela

Luistelu- ja kiekkokoulu olivatedelleen maksuttomana, tavoitteena laskea kynnystä jääkiekon
aloittamiseksi.

Taloustoiminta

Kausi 2018 – 2019 oli seuran 13 tilikausi (tilikausi 1.6. – 31.5.). Jäsenmaksua ei kerätä erikseen,
vaan se on sisällytetty joukkueen seuralle maksamaan kausimaksuun. Jäseniä seurassa on noin 246.

Seura sai Imatran kaupungilta toiminta-avustuksen. Etelä-Karjalan Kärki Laderin avustus Ketterästi
eteenpäin-hankkeelle jatkui tilikauden loppuun. Tarkoituksena on luoda vakituinen työpaikka
seurakehittäjälle ja saada aikaan uusia harrasteryhmiä.

Seuran toimintaa ovat tukeneet myös  Intersport Imatra, Bauer, Tools, Stora Enso, OmaSp ja
Osuuspankki. Joukkueilla on lisäksi ollut omia sponsoreita.
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Seuran taloudellinen tilanne näkyy yksityiskohtaisemmin seuran tuloslaskelmassa ja taseessa.


