FinFanTeam ry:n toimintakertomus vuodelta 2017
Vuosi 2017 oli yhdistyksen neljäs toimintavuosi. Vuosi oli menestykäs, niin
maajoukkueiden pelillisten suoritusten, kuin myös yhdistyksen toiminnan
kannalta.
Yhdistyksen hallitus on kokoontunut 3 kertaa ja pitänyt lisäksi 3
sähköpostikokousta. Tampereen kokouksen yhteydessä pidettiin seminaari.

Tapahtumia vuoden 2017 aikana missä olimme mukana
Kemerovo

Tammikuussa 18 – 24.1. innostunut kuuden hengen fanilauma teki retken
Siperiaan ja siellä Kemerovon kaupunkiin. Tutustuttiin paikalliseen elämään.
Käytiin seuraamassa joukkueen kaksia harjoituksia sekä lopuksi sarjaottelua.
Voitto tuli. Meistä pidettiin hyvää huolta. Kiitoksia Köpille, että uhrasit aikaasi
myös meille. Kiitokset Latelle hienoista otteista kentällä.

Suomen Cup Hämeenlinnassa
Tammikuussa 29.1. Suomen Cupin finaaliottelujen yhteydessä jälleen ässäsyöttökisa.

Suomen tytöt ja fanit juhlivat alle 16-vuotiaiden EM-karsinnoissa.
Jokaisesta tilastoihin kirjatusta finaaliotteluiden ässä-syötöstä napsahti 100
euroa. Lisäsimme hieman euroja ja näin saimme kerätyksi 3000 euron potin,
joka jaetiin kolmelle EM-kisoihin matkaavalle nuorten maajoukkueelle
pelaajien omavastuiden pienentämiseen. Joukkuetta kohden tuki on 1000
euroa.
Pietarissa

Maaliskuussa Pietarissa. Kannustamassa jälleen Kemerovon joukkuetta Köpin
houkuttelun johdosta. Voitto tuli jälleen. Matkassa oli mukana myös suuri
joukko Laten kannattajia ja meitä oli matkassa peräti 34 fania. Osa matkusti
junalla ja osa porukasta linja-autolla. Tapasimme myös Lelun, joka oli liittynyt
joukkueen vahvuuteen.
MM-karsinnat. Karlovy Vary. Tsekki

Toukokuu 23 – 29.5. Mahtava porukka kentällä ja katsomossa. Viisi peliä ja
viisi voittoa. Kypros, Pohjois-Irlanti, Ruotsi, Espanja ja Tsekki. MM-kisojen
portti auki toisen kerran perä jälkeen ja taas pelaamalla. Oli mahtava
tunnelma ja hieno kaupunki. Aurinko paistoi ja pelit kulki mainiosti. Mitä muuta
sitä voi toivoa.

Myös Tsekissä toimiva Suomen suurlähettiläs Helena Tuuri oli paikalla
tapaamassa faneja sekä kannustamassa maajoukkuetta.
Maailmanliigaa Helsingissä

Kesäkuu 8-10.6. Power Cupin yhteydessä pelattiin maailmanliigaa Hartwallareenan mahtavissa puitteissa. Väkeä kuin pipoa ja hieno fiilis kaikilla.
Vastustajina viikonlopun aikana Slovakia, Kiina ja Australia.

Naisten Euroopan liigaa

Helsingissä 2.7. välieräottelussa vastassa Slovakia ja siitä voitolla hienosti
finaaliin. 5.7. finaalissa vastassa Ukraina. Hienoja hetkiä kentällä ja
katsomossa.

Harjoitusmaaottelut

Kuopiossa 10-11.8 vastustajana Saksa, joka voitti molemmat ottelut 3-1.

Sastamalassa 18-19.8 kohdattiin Slovakia. Voitto kummastakin ottelusta 3-1.

EM-kisat Puolassa 23.8 – 4.9

Suomi - Viro 3 - 2 ja katsomossa hurja meininki

Suomi – Puola 0 – 3. Sali täynnä ja hirveä mekkala

Suomi – Serbia 0 – 3. Täysillä loppuun asti.

Suomi – Bulgaria 1 – 3 neljännesvälierässä. Taistelua riitti loppuun asti.
Puolassa upeat puitteet pelata lentopalloa. Pelipaikkoina kauniit kaupungit
Gdansk ja Krakova. Tietysti sitä fanina aina toivoo, että oman joukkueen pelit
jatkuisivat mahdollisimman pitkään. Mutta taso on kova. Taas saatiin hienoja
kokemuksia sekä tuntea se tunnelma ja lataus, jonka fanit antavat
katsomossa. On hienoa olla suomalainen lentopallofani.
Fani-ilta järjestettiin 24.8 esiintyjinä Costello Hautamäki ja Tuure Kilpeläinen.
Fani tapaaminen oli 28.8 ja siellä haastattelut hoiti mallikkaasti Toni Flink.
Molemmat tilaisuudet järjestettiin lähellä Ergo-areenaa Hipodrom Sopotissa.
Varsinkin fani-iltaan oli tulossa faneja niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet
sisälle.

Mestarienliigaa Hämeenlinnassa

Hämeenlinna 5.12. Mestarienliigaa Ford Store Levoranta vs. POAK
Thessaloniki. Olimme mukana tapahtumassa ja kartutimme joka ässäsyötästä
perustajajäsenemme Sauli Pappa Vainiomäen muistorahastoa. Euroja kertyi
450 euroa.
Yhteiskumppanit
Finfanteam tekee edelleen yhteistyötä Suomen Lentopalloliiton ja
Mestaruusliigan kanssa. Aikamatkat Oy on mukana fanimatkojen
järjestelyissä. Yhdistyksen nettisivuja ylläpitää Doweb Oy Forssasta.
Mobiilikorteista vastaa CardPlus Vantaalta. Posti Oy vastaa fanipaitojen
jakelusta.
Yhdistyksen jäsenkortti
Kaikille maksaneille jäsenilleen lähetettiin FinFanTeamin jäsenkortti.
Suurimalle osalle se oli mobiilikortti, mutta muovinen jäsenkortti lähetettiin
niitä toivoneille jäsenille.
Muuta toimintaa
Yhdistyksellä oli ja on edelleen omaa fanituotemyyntiä. Myynnissä on
kaulahuiveja, korviksia, paitoja, pussukoita ym. tuotteita. Tuotteita on
markkinoitu ja myyty eri turnauksissa, peleissä sekä netin välityksellä.
Samalla on markkinoitu ja infottu tulevista turnauksista ja suoritettu
jäsenhankintaa.

Finfanteam ry:n vuosikokous
Pidettiin 9.6.2017 Helsingissä Sokos Hotelli Pasilassa. Kokouksessa käsiteltiin
yhdistyksen sääntömääräiset asiat.
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