Tiivistelmä 3.12.2014 ja 13.1.2015 pidetyistä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n
johtokunnan kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Hyvää alkanutta kiekkovuotta 2015! Tämä kausi on edennyt jo yli puolen välin ja
hallilla tapahtuu jatkuvasti toinen toistaan hienompia asioita. Toki haasteitakin on
kauden mittaan tullut esille, mutta pääsääntöisesti vire seurassamme on reippaasti
positiivisen puolella.
Viime kokouksissamme on vieraina ollut joukkueiden edustajia. Naisten joukkueen, C1
Valkoisen, C2 Valkoisen, D2-, E1-, E2-, F1-, ja F2 ikäluokkien vastuunvalmentajien ja
joukkueenjohtajien kautta olemme päässeet kuulemaan joukkueiden arjesta ja
samalla tutustuneet henkilöihin, jotka vastaavat joukkueiden päivittäisestä
toiminnasta. Joukkueiden vierailuiden kautta olemme saaneet hyvän käsityksen siitä,
kuinka mahtavia henkilöitä seurassamme on tekemässä pyyteetöntä ja äärimmäisen
kallisarvoista työtä lasten ja nuorten hyväksi. Jos seurassamme tehtyä vapaaehtoistyötä mitataan rahassa, on Vaasan Sportin Junioreiden ”yhteiskuntatuen”
suuruus n 1 000 000 eur vuodessa. Ilman vapaaehtoisvoimia, ei jääkiekon
harrastaminen olisi mahdollista tässä mittakaavassa mitä sitä tehdään Vaasan Sportin
Junioreissa. Koko seuran puolesta haluan kiittää kaikkia seuran toiminnassa mukana
olevia vapaaehtoisia. Te teette tämän kaiken mahdolliseksi. Kiitos!
Tapaamisissa on ollut hienoa kuulla kuinka joukkueiden toiminta on hyvissä käsissä.
Valmentajien ja joukkueenjohtajien kertomukset esimerkiksi joukkueiden fiiliksistä,
varainkeruusta, vanhempien aktiivisuudesta, harjoittelusta ja urheilullisesta
menestyksestä ovat olleet mielenkiintoisia. Olemme myös saaneet useita
kehitysehdotuksia, joita parhaillaan työstetään. Joukkuetoiminnassa syntyy myös aina
ristiriitoja ja kaikesta ei luonnollisesti voida olla 100 % samaa mieltä. Oli sitten kyse
peliajasta, talkoovuoroista tai vaikkapa joukkueen rahankäytöstä, on aina muistettava
että jokaiselle mielipiteelle on paikkansa. On meidän seuratoiminnassa mukana
olevien vastuulla ratkoa erimielisyydet ja toimeenpanna korjaavia toimenpiteitä silloin
kun siihen on aihetta. Avoimella ja reilulla keskustelulla varmasti asiat ratkeavat ja
katse voidaan suunnata tulevaisuuteen. Monta kertaa on parempi lopettaa
peruutuspeiliin tuijottaminen ja suunnata energiaa tulevaisuuteen. Mitä parempi
yhteisen kotkaperheemme usko ja luottamus tulevaisuuteen on, sitä varmemmin
saamme yhdessä parempia asioita aikaan.
Olemme johtokunnassa jo pari vuotta miettineet keinoja kasvattaa juniorimääriämme.
Hallille tulon kynnystä on madallettava ja jokaisen joka haluaa lätkää harrastaa, on
voitava tuntea itsensä tervetulleeksi Vaasan Sportin Junioreiden toimintaan.
Seurassamme kiekkoilee tällä hetkellä hieman vajaa 600 junioria ja tavoitteemme 700
pelaajaa kauden 16/17 lopussa on tällä kasvuvauhdilla mahdollisuuksien rajoissa.
Olemme nimittäin onnistuneet viime kaudesta lähtien selkeästi nostamaan harrastajamääriämme erilaisten toimenpiteiden ansiosta. Hyviä esimerkkejä onnistuneista
toimenpiteistä ovat Vaasan kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettu Action! –kiekkokoulu sekä sanomalehti Pohjalaisen Kotkaliiga –korttelikiekko. Juuri tällaisten
aktiviteettien kautta saamme lisää junioreita mukaan toimintaamme. Pohjalaisen
Kotkaliiga starttaa taas näinä päivinä ja odotettavissa on toinen toistaan hienompia
tapahtumia. Suurkiitos myös näiden tapahtumien järjestelyissä mukana olleille ja
oleville henkilöille.
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Urheilullisesti kilpajoukkueemme C- ja B- ikäluokissa ovat tavoitteiden näkövinkkelistä
aikataulussa. Paikat valtakunnallisessa sarjassa/SM-sarjoissa ovat toteutuneet ja
joukkueiden peli kehittyy päivä päivältä. D1 ei valitettavasti saavuttanut paikkaa
Hämeen sarjassa, mutta D2 pelasi karsinnat vakuuttavasti ja saavutti paikan Hämeen
sarjaan. Pelaajamme ovat saavuttaneet myös paikkoja maajoukkueissa ja liiton
leireillä, joten uskaltaisin väittää että junioritoimintamme on tällä hetkellä niin
urheilullisesti kuin myös toiminnallisesti hyvällä tasolla. Näiltä pohjilta on hyvä
jatkossakin kehittää seuramme toimintaa entisestään. Panostukset kilpajoukkueisiin
jatkuvat, samoin kuin voimakas panostus harrastustoimintaan. On elintärkeää
tiedostaa että ilman vahvaa harrastajapohjaa ei meillä voi olla vahvaa kilpapuolta.
Lähitulevaisuudessa arvostus hyvin johdettuun ja hoidettuun harrastustoimintaan
kasvaa. Nykyajan suorituskeskeisessä yhteiskunnassa moni lapsi ja nuori tarvitsee
henkireiän arkeensa. On aivan luonnollista että jokainen hallille tuleva lapsi tai nuori
ei tavoittele huippu-urheilijan uraa. Riittää mainiosti että saa harrastaa muutaman
kerran viikossa hyvässä porukassa, urheilullisessa ympäristössä, vastuullisten
aikuisten valvonnassa ja pitää hauskaa. Vaasan Sportin Juniorit tarjoaa tämän
mahdollisuuden jokaiselle sitä haluavalle.
Vaikka kausi on vielä kesken, ovat johtokunnan ajatukset jo vahvasti ensi kaudessa.
Ensi kauden suunnittelu on aloitettu ja esimerkiksi tulevan kauden joukkuemäärät
ovat selvillä jo tammi-helmikuun vaiheessa. Lisäksi olemme viritelleet toimenpiteitä,
jolla pohjalaista juniorikiekkoa viedään voimalla eteenpäin. Siitä lisää lähiaikoina.
Luvassa on hieno kiekkokevät. Hallilla pelataan junioreiden sarjapelejä joka
viikonloppu. Eli jokainen, joka haluaa seurata jääkiekkoa aidoimmillaan, löytää siihen
mahtavat mahdollisuudet junnukiekon parista. Nähdään hallilla!
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