Tampereen Curling ry - toimintakertomus 2016
JOHDANTO
Tampereen Curling ry:lle vuosi 2016 oli toiminnan ylläpitoa tukevaa. TaCu:n ensimmäisenä
tavoitteena oli saada parannettua harjoittelumahdollisuutta Tampereella, mutta seuran kaksi
jääaikaa Hervannan hallista ma 21:15-22:15 ja la 20:00-22:00 säilyivät samoina. Seuran
kivisarjoilla ja varusteilla järjestettiin koululaisliikuntatunneiksi ohjausta ja opetettiin koululaisia
curlingin pariin.
Toimintakertomukseen on lisätty tilikauden jälkeisen kevään tapahtumat, jolloin kilpailukausi säilyy
yhtenäisenä.
Seuran tavoitteena on edelleen junioritoiminnan kasvattaminen. Valtakunnallisesti curlingia
pelaavien junioreiden määrä on vähentynyt, joten toimenpiteitä tarvitaan. Talven mittaan ei saatu
uusia junioripelaajia seuraan joten keväälle siirtyneeseen juniorien SM-kisoihin Tampereelta ei
saatu omaa joukkuetta, mutta Holopainen oli edustamassa seuran värejä yhdistelmäjoukkueessa.
Kaiken kaikkiaan seuran toimintavuosi 2016 ei onnistunut suunnitelmien mukaan eikä kasvua
tapahtunut. Saavutetulta pohjalta on kuitenkin hyvä kehittää seuran toimintaa edelleen. Usko
siihen, että curlingin status kaupungissamme saadaan nostettua olympialajille kuuluvaan
asemaan, on yhä olemassa.
Arto Laine, puheenjohtaja

1) HALLINTO
Seuran puheenjohtajana toimi Arto Laine ja varapuheenjohtajana Ilari Kosonen. Muut hallituksen
jäsenet olivat Heikki Mäntynen ja varajäsenenä Iikko Säntti. Sihteerinä kokouksissa toimi Heikki
Mäntynen. Seuran rahastonhoitajana toimi Ilari Kosonen. Juniorivastaavaksi valittiin Arto Laine.
Toiminnantarkastajana oli Petri Männistö ja varatoiminnantarkastajana Eetu Leppäniemi. Seuran
vuosikokous pidettiin 20.6.2016 Salhojankadun Pubissa.

2) JÄSENISTÖ
Seurassa oli vuoden 2016 lopussa 24 jäsentä, joista 0 alle 18-vuotiasta ja 5 oli 18-21-vuotiaita.
Liiton jäseniä on 13 ja harjoituksissa säännöllisesti käyvien pelaajien määrä on ollut noin 7.

3) VARSINAINEN TOIMINTA
3.1 Koulutus- ja valmennustoiminta
Valmennustoiminta oli keskittynyt juniorien valmentamiseen, harjoituksissa tehtiin valmentajan
johdolla perusharjotteita sen mukaan, millainen jää Hervannassa oli kulloinkin.
Seuralla on käytettävissä kaksi omaa kivisarjaa, joten harjoituspelejä voidaan järjestää kerrallaan
neljälle joukkueelle. Normaalin treenivuoron aikana toisella radalla pelataan harjoituspeliä ja
toisella radalla käydään läpi ohjatusti merkkiinheittoa, tasapainoharjoittelua ja joskus myös
harjaustreenejä. Lisäksi seuralla oli mahdollisuus lainata yhtä kivisarjaa muualla tapahtuvia
esittelyjä varten.
Tarkkuuslajien yhteiseen valmentajakoulutukseen (taso 1 ta 2) ei osallistunut seurasta kukaan.

3.2 Kilpailutoiminta, kevät 2016
Mixed kisat 2016
Iikko Säntti pelasi Anne Malmin joukkueessa, muina pelaajina olivat Tiina Suuripää ja
Niklas Malmi. Joukkue voitti SM-hopeaa.
Seuran pelaajista muodostettu joukkue osallistui SM-sarjan II-divisioonaan.
Mixed-doubles kisoihin ei osallistunut kukaan.
Seuran joukkueet osallistuivat lisäksi turnauksiin seuraavasti:
Finnish Bonspiel 2016. Turnaukseen osallistui 28 joukkuetta. Tampereelta osallistui joukkue:
”Slideshow”, jossa pelasivat Ilari, Marku, Arto ja Satu. Joukkue sijoittui sijalle 8.

3.3 Kilpailutoiminta, kausi 2016-2017
SM-sarja, miehet
Iikko Säntti osallistui Tomi Rantamäen joukkueessa 2016-2017 SM-sarjaan. Joukkue sijoittui
sarjassa sijalle 4.
SM-sarja, I-divisioona
Seuran joukkue ”Holopainen” osallistui SM-sarjan I-divisioonaan joukkueella:
Holopainen Lauri - Lahikainen, Markus - Leppäniemi, Eetu - Mustalahti, Lassi - Rantanen,
Mikael - Saloranta, Satu - Tuominen, Antti. Sijoitus alemmassa loppusarjassa oli 7.
Lahden joukkueessa ”Ruokolainen” pelasi Rami Toivonen, sijoitus oli ylemmän loppusarjan 3.
SM-sarja, mixed-doubles
Iikko Säntti osallistui 2016-2017 kisoihin yhdessä Lotta Immosen kanssa. Tuloksena oli 5.
sija.
SM-sarja, mixed / juniorit / naiset
Ei osallistuneita
Opiskelijoiden SM-kisat 17-19.3.2017
Tamperelainen joukkue ”Pulteri” koostui TaCu:n jäsenistä Säntti, Iikko – Holopainen, Lauri –
Lehtimäki, Jukka.
Finnish Bonspiel 21-23.4.2017
Joukkue ”Rivinteeri” pelasi kokoonpanolla Säntti, Iikko - Lahikainen, Markus - Laine, Arto Leppäniemi, Eetu.
Lisäksi joukkueessa ”Ruokolainen” pelasi Rami Toivonen.
Kumpikaan joukkueista ei päässyt tänä vuonna loppupeleihin 8-parhaan joukkoon.

3.4 Tiedotustoiminta
Seuran tiedotus perustui sosiaaliseen mediaan (eli facebook) ja www-sivujen käyttöön. Seuran
pelaajarekisteriä ym. tietoja liiton www-sivuilla päivittävät Heikki Mäntynen ja Ilari Kosonen.

3.5 Suhdetoiminta
Seura jatkoi yhteistyötä Tampereen liikunnanopettajien kanssa tarjoamalla ilmaisia
liikuntatuntiopastuksia Hervannan jäähallissa.

3.6 Nuorisotoiminta
Liiton järjestämiin juniorikoulutuksiin tamperelaisten osallistuminen oli kiitettävää. Muuten seuran
nuorisotoiminta on haasteellista, koska jääaikoja ei saatu aikaistettua.

4) TALOUDELLINEN TOIMINTA
Vuosi 2016 ei toteutunut taloudellisesti edes minimitavoitteen mukaisesti. Pääomaa ei saatu
kerättyä eikä lyhytaikaisia velkojakaan ole voitu lyhentää.
Tilikauden alijäämä oli 490,43 eur.
Tulevia vuosia suunnitellessa epävarmuutta aiheuttaa pelaajien ja yhteistyökumppaneiden määrän
vähäisyys. Kummassakin tavoitellaan selvää kasvua, jotta lainojen takaisinmaksu mahdollistuu ja
toiminta voidaan vakauttaa.

5) MUU TOIMINTA
5.1 Kevät 2016
Ei ollut. Yritettiin saada esittelytoimintaa Koulukadulle maalaamalla sinne radat, mutta
koululaisvuoroja ei saatu järjestettyä yhtäkään.

5.2 Kausi 2016-2017
Suunniteltiin yhteistyötä TTY:n opiskelijoiden kanssa siten, että heillä olisi mahdollisuus käyttää
seuran varusteita omaan harrastustoimintaansa. Kun TTY:lle saadaan perustettua oma
urheilujärjestö Curlingiin, niin yhteistyö konkretisoituu.
Osallistuttiin TAMK:n talviurheilupäivään omalla ständillä, jossa oli lattiacurlingia, videoklippejä ja
paineharja.
Pidettiin lajiesittelyjä Nokialla koululaisryhmälle ja ns. ”avoimien ovien päivät”.
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