Tiivistelmä 23.10.2014 pidetystä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan
kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Viime kokouksessa me johtokunnan jäsenet päätimme ottaa askeleita lähemmäs
joukkueiden arkea. Haluamme kuulla ja olla selvillä siitä arkipäivän tekemisestä, mikä
on olennaisin osa jääkiekkoseuran toimintaa. Se kuinka joukkueet toimivat illasta
toiseen, on monisäikeinen asia. Valmennuksen, pelaajien, huollon, jojojen ja
vanhempien kombinaatio muodostaa kokonaisuuden, jota ei ole aina niin helppo
yhtälö. On hyvin luonnollista että, johtokunnan näkövinkkelistä, tätä kokonaisuutta
lähellä on tärkeää olla ja sitä kautta ymmärtää paremmin joukkueiden dynamiikkaa.
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi päätimme 2 asiaa: 1) kutsua joukkueiden
vastuuvalmentajia ja joukkueenjohtajia johtokunnan kokouksiin keskustelemaan
omasta arjestaan ja 2) jokainen johtokunnan jäsen ottaa itselleen kummijoukkueen,
jonka apuna itse kukin jatkossa toimii.
23.10 kokouksessamme olivat vieraina B:n, C1:n, C2:n, D1:n ja D2:n edustajia. Olli
Hällfors, Lilian Holmbäck, Jani Tuomivirta, Piritta Kuoppala, Mikko Haarala, Robert
Salo, Niclas Silén, Juha-Pekka Lehmus ja Sami Rimpilä kävivät kertomassa
joukkueiden kuulumisia ja kuulemassa johtokunnan ajatuksia nykyisestä ja tulevasta.
Parituntisen keskustelun aikana saimme erittäin arvokasta tietoa ja pääsimme
tutustumaan paremmin ihmisiin, jotka ovat 100 % sitoutuneita omaan tekemiseensä.
On miellyttävää todeta että joukkueet ovat erittäin hyvin hoidettuja niin
valmennuksen kuin muidenkin tukifunktioiden osalta. Joukkueenjohtajien kertomukset
esimerkiksi varainhankinnasta olivat mahtavaa kuultavaa. Jokaisessa joukkueessa
toimii varainkeruuryhmä, joka huolehtii siitä, ettei jokaista bussikilometriä ja lihapullaannosta tarvitse kaivaa vanhempien kukkarosta. Esimerkiksi C1 Punainen joukkue on
asettanut itselleen hurjan tavoitteen; kerätä joukkueelle 30 000 eur rahaa. Tämä
tavoite on tällä hetkellä ylittymässä, upeaa työtä! Myös muilla joukkueilla vanhempien
aktiivisuus varainkeruussa ja muussakin vapaaehtoistoiminnassa ansaitsi kaikilta
kiitoksen. D2:n turnaustuotot ja B:n nimikkopelaajasopimukset ovat hienoja
esimerkkejä hyvin hoidetuista kokonaisuuksista.
Valmentajat olivat hyvin valmistautuneet kertomaan joukkueiden urheilullisesta
puolesta. Pelaajien kehittäminen niin urheilijoina kuin jääkiekkoilijoina on selkeästi
erittäin korkealla fokuksella kasvatuksellisia asioita unohtamatta. Kaikesta päätellen
meillä on vieraina olleissa joukkueissa huikea osaaminen valmennuksessa ja se näkyy
pelaajien kehittymisenä sekä urheilullisena menestyksenä. Valmennuksen rooli seuran
vetovoiman ja menestyksen kannalta on ratkaiseva ja valmennukseen seuramme
panostaa myöskin jatkossa voimakkaasti.
Toki kehitettävääkin on vielä sekä joukkueissa, seurassa että suhteissa kiekkoliiton
aluetoimintaan. Tiedottamista ei ole koskaan liikaa eikä tarvittava tieto tule ikinä liian
aikaisin. Roolia kiekkoliiton suuntaan on edelleen vahvistettava ja tiedottamiseen
panostettava. Johtokunta ottaa mielellään palloa asioista ja vilkaisee silloin tällöin
myös peiliin, ettei olennainen unohtuisi. Joukkueiden toiminnassa on aina muistettava
sen tärkeys, että mahdollisimman moni pelaaja jatkaa pelaamista myös seuraavalla
kaudella. Kiitos vierailijoille hyvästä keskustelusta sekä arvokkaasta ja rakentavasta
palautteesta. Tästä on hyvä jatkaa.
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Myös kummijoukkueasia etenee. Johtokunta päätti vastuuttaa joukkueet seuraavasti:

Kiekkokoulu

Mika Kuoppala

F2

Svante Söderholm

F1

Tomi Sihvonen

E2

Johnny Lindqvist

E1

Johnny Lindqvist

D2

Tomas Kurtén

D1 Pun

Timo Kesti

C2/D1 Valk

Reijo Hautamäki

C2 Pun

Reijo Hautamäki

C1 Valk

Pertti Vilenius

C1 Pun

Jonas Hemming

B

Pasi Paalanen

Naiset

Pasi Paalanen

Jokainen johtokunnan jäsen ottaa lähiaikoina yhteyttä omaan kummijoukkueeseensa
ja aloittaa tutustumisen joukkueen toimihenkilöihin. Toivomuksenamme on että
osallistumalla esimerkiksi joukkueen toimihenkilöpalavereihin ja vanhempainkokouksiin voimme vaikuttaa joukkueiden tekemiseen positiivisesti. Annamme oman
tukemme ja ennen kaikkea viemme viestiä joukkueiden ja vanhempien suunnasta
johtokunnan tietoon. Lisäksi pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan siihen että
sekä seuramme arvot että urheilullinen arvomaailma ja lajimme kunnioitus ovat osa
perheiden arkea jo siitä hetkestä lähtien kun lapsi ottaa ensimmäisiä luistelupotkuja
jääkiekon vauhdikkaassa maailmassa.

Lokakuisin kiekkoterveisin

Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan puolesta

Johnny Lindqvist
varapuheenjohtaja
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