Tiivistelmä 25.9.2014 pidetystä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan
kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Taloudellinen tilanteemme on tällä hetkellä varsin hyvä. Rahaa kassassa on 6 kk:n
tarpeisiin, vaikka tulovirrat yhtäkkiä ehtyisivätkin. Tämä on johtokunnan linjausten ja
tavoitteiden mukaista ja sama tilanne on ollut pysyvä jo parin vuoden ajan.
Voidaankin sanoa että seuramme on erittäin terveellä taloudellisella pohjalla. Pohjaa
kuitenkin pyritään vahvistamaan edelleen eikä näköpiirissä ole sellaista mikä
muuttaisi tilannetta negatiiviseen suuntaan.
Fanituotemyyntimme on aiheuttanut keskustelua sosiaalisessa mediassa. Asiasta
tietämättömät yksittäiset henkilöt pyrkivät mustamaalaamaan tätä toimintaamme,
mutta totuus on että Fanituotemyynti on liiganousun myötä kasvanut voimakkaasti ja
on erittäin tärkeä seuramme kannalta. Ilman vahvaa talkoohenkeä tätäkään emme
saisi toimimaan, siitä aktiiviselle Äitiryhmälle Iso Kiitos! Tuotevalikoimamme on
kritiikistä huolimatta hyvällä tasolla, mutta web-kauppaan emme ole vielä tyytyväisiä.
Teemmekin lähiaikoina muutoksia web-kaupan visuaaliseen ilmeeseen ja sen
markkinointiin.
Jääkiekon imago on puhuttanut viime aikoina paljon. Jääkiekon kalleus harrastuksena
nousee säännöllisesti esille eri yhteyksissä. Juniorsportin johtokunnan kanta asiaan on
seuraava: Pyrimme jatkuvasti kehittämään seuramme varainhankintaa ja
tavoitteemme on, erilaisten varainhankintatoimien kautta, laskea kausimaksuja
tulevina vuosina. Aika, teot ja kaikkien seurassa toimivien aktiivisuus näyttää, kuinka
tämä tavoite onnistutaan saavuttamaan. Varainhankintaan seura- sekä joukkuetasolla
on jo nyt olemassa paljon erilaisia mahdollisuuksia, joita hyödyntää. Edustuksen
liigapelien talkoot ovat alkaneet pyöriä mallikkaasti ja tällä hetkellä meillä on osoittaa
jokaiseen pelin n 30 talkoolaista. Hieno saavutus ja kiitoksen paikka kaikille aktiivisille
joukkueille ja vanhemmille. Tele Finlandin ja Lassila&Tikanojan varainhankintamahdollisuuksista kannattaa repiä kaikki edut ja mahdollisuudet irti. Joukkueenjohtajat
tietävät näistä enemmän, joten tarttukaa rohkeasti heitä hihasta ja kyselkää. Tosi
helppoa tuloa joukkueelle. Esimerkiksi -03 ikäluokka järjesti metallinkeräyksen ja
tienasi joukkueelle 600 eur. Myös järkevillä joukkueiden toimintamalleilla voidaan
säästää kuluissa. Kuinka moneen turnaukseen osallistutaan, saadaanko harjoituspelejä järjestymään Vaasassa tai lähialueilla Etelä-Suomen sijaan ja hankitaanko
mailat kimppatilauksena yhteistyökumppani CCM:ltä? Tällaisilla toimenpiteillä säästetään perheen kuluissa pitkä penni...
Valtakunnallisessa mediatutkimuksessa, kyseltäessä jääkiekon imagosta, sanaassosiaation "reilu" kohdalla, jääkiekon sijoitus oli häntäpäässä. Aiheesta keskusteltiin
kokouksessamme pitkään ja päätimme ryhtyä lisätoimenpiteisiin sen takia että
ainakin omassa seurassamme asia olisi toisin. Pelaajapolkujen arviointi ja palaute
vanhemmilta, pelaajilta ja toimihenkilöiltä on tässä tärkeässä roolissa. Pelaajapolkua
ja toimintaamme ylipäänsä pyritään kehittämään jatkuvasti ja varmistamaan se, ettei
kenenkään tarvitse lopettaa pelaamista tunteeseen ettei peli ollut reilua.
Kiekkokoulussa, F- ja E-junnuissa tavoitteiden pitää olla aivan muualla kuin aluemestaruudessa tai voiton hakemisessa keinolla millä hyvänsä. Näissä ikäluokissa pelaamisen pitää olla hauskaa ja linjattu mallimme onkin - hymyillen hallille ja hymyillen
kotiin.
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Johtokunnalla on myös paljon muita keinoja olla entistä lähempänä joukkueita ja
tämän vuoksi tulemme jatkossa kutsumaan joukkueiden toimihenkilöitä kokouksiimme kertomaan oman ikäluokkansa toiminnasta, onnistumisista ja haasteista.
Jokainen johtokunnan jäsen ottaa lisäksi kummikseen jonkin joukkueista ja pyrkii
auttamaan toimihenkilöitä kaikessa mahdollisessa. Seuramme tiedottamiseen tulee
myös parannusta, NetIlmoa käyttämällä saamme jatkossa viestiä myös suoraan
johtokunnalta vanhemmille.
Hallilla on tällä hetkellä pääasiassa positiivinen vire päällä. Toki haasteitakin on, mutta
yhdessä tekemällä ja tarttumalla aikaisessa vaiheessa ns hälyttäviin signaaleihin,
uskomme että haasteet on taklattavissa. Keskusteluilmapiiri on avoimempi ja kritiikkiä
tulee myös hallituksen suuntaan. Olemme iloisia siitä että pääsääntöisesti kritiikki on
rakentavaa. Siitä kiitos, ilman rakentavaa palautetta on vaikeaa kehittyä!
Urheilullisesti kausi on pyörähtänyt hyvin liikkeelle, C1 eteni SM -esikarsinnasta
jatkoon ja kamppailee nyt varsinaisesta SM-sarjapaikasta. Onnea ja Tsemppiä Jantun
porukalle tuleviin koitoksiin. B on aloittanut kautensa myös hyvin ja odotukset ovat
SM -paikassa. C2 kamppailee paikasta valtakunnallisessa sarjassa ja Naiset ovat
aloittaneet myös vahvasti. Tämä siis kilpajoukkueiden puolella. Valkoiset joukkueet
ovat aloittaneet kautensa vaihtelevasti. Valkoisella polulla ei pelien voittaminen ole
itseisarvo, mutta toki keskimäärin on mukavampaa voittaa kuin hävitä –ainakin
pelaajien mielestä. Kuitenkin pitää muistaa että valkoisella polulla tärkeintä on hyvä
harrastus, urheilullinen elämäntapa ja hauskan pito. Jokaisen seurassamme mukana
olijan täytyy ymmärtää se että ilman vahvaa valkoista polkua ei meillä ole myöskään
vahvaa punaista polkua!
Jääkiekkoliitto on lisännyt läsnäoloaan seurassamme aika tavalla. Olemme päässeet
tilanteeseen, jossa tekemistämme arvostetaan ja meitä mielellään kuullaan suomikiekkoa kehitettäessä. Kenan panos liiton suuntaan on vahva ja taitovalmentajamme
Sami Piilikangas on tuonut seuraamme voimakasta positiivista virettä. Valmentajien
koulutukseen panostetaan taas parin hiljaisemman vuoden jälkeen, LTV1 alkaa
Vaasassa viikolla 40. Valtakunnallinen GHD (Girls Hockey Day) pidetään 12.10 samoin
kuin valtakunnallinen Leijona -kiekkokoulun avaus. Myös liiton vieraita voi bongata
hallilla harva se viikko. Selvästi edustuksen liiganousun ja hyvän viime aikojen
junnukiekon kehityksen myötä Vaasa on pääsemässä aidosti Suomen kiekkokartalle
myös junioreissa.
Pelipaitaprojekti etenee, suurin osa joukkueista saa uudet pelipaitansa vko 42
mennessä. Uudet pelipaidat ovat iso satsaus seuralta ja toivomme että jokainen
pelaaja pitää hyvää huolta uudesta peliasustaan. Paitapankin avulla pidämme yllä
pelipaitasarjoja, tilaamme tarvittaessa uusia ja huollamme olemassaolevia. Nyt
peliasuissa punainen on punaista ja valkoinen valkoista...
Vaikka kausi ei kaikilla vielä ole kunnolla alkanut, riittää hallilla keskusteltavaa. Aina
kaikki asiat eivät ole mukavia ja hauskoja, mutta rohkaisen jokaista tarttumaan
tarvittaessa hihasta meitä hallituksen jäseniä. Jos havaitsette epäkohtia, korjataan ne
yhdessä, jos teillä on kysymyksiä, varmistetaan yhdessä että saatte järkevän
vastauksen. Muistetaan myös iloita yhdessä onnistumisista. Ilman ainutlaatuista
yhteisöllisyyttä olemme vain seura muiden joukossa, puhaltamalla yhteen hiileen
voimme olla paljon enemmän.
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Muistetaan että seura ei ole johtokunta tai valmentajat. Seuran teemme kaikki me;
pelaajat, valmentajat, toimihenkilöt, työsuhteessa olevat, vanhemmat ja johtokunta.
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