Tiivistelmä 5.3.2015 pidetystä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan
kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Keväinen kiekkohuuma on parhaimmillaan ja hallilla pelataan viimeisiä otteluita tämän
kauden osalta. Vielä ehtii mainiosti seuraamaan hienoja junnukiekon otteluita
viikonloppuisin. Nyt kannattaa tulla hallille, joukkueet ovat parhaimmillaan ja ottelut
varmasti viihdyttäviä.
Liigassa tapahtuu kannaltamme hienoja asioita myös. Vaasan Sportin Junioreiden
kasvatti Robin Salo on debytoinut liigassa vain 16–vuotiaana ja hän on osoittanut
miehekkäitä otteita pelaamissaan otteluissa. Robinin nousu liigajoukkueen riveihin on
hyvä osoitus siitä että pitkäjänteinen ja periksi antamaton työ kantaa hedelmää. Hyvä
junioriorganisaatio, onnistunut valmennus, pihapelit ja Sepänkylän kaukalolla omalla
ajalla vietetyt tunnit eivät ole menneet hukkaan. Kaikki siis on mahdollista myös
vaasalaisessa pelaajapolussa.
Mainitsin edellisessä tiivistelmässä kuviosta, jonka tarkoitus on kehittää jääkiekkoa
alueellisesti. Tässä työssä on päästy eteenpäin ja yhteistyökokonaisuudesta
tiedotetaan tarkemmin kevään kuluessa. Sen verran voidaan asiasta paljastaa, että
pian sateenvarjomme alle on nykyisten noin 600:n pelaajan sijasta arviolta 1 200
pelaajaa. Tämä antaa aivan uusia mahdollisuuksia valmennuksen kehittämiseen,
joukkue- ja pelaajamääriin, kustannusten alentamiseen ja yhteisöllisyyteen. Vaasan
Sportin Junioreiden aloitteesta lähtenyt keskustelu on johtanut tilanteeseen, jossa
ainutlaatuisen yhteistyön avulla alueen pienempien seurojen kanssa, jääkiekkoa
voidaan kehittää huomattavasti laajemmalle perspektiivillä kuin aikaisemmin.
Viime kokouksessamme saimme kuulla Vaasanseudun urheiluakatemian toiminnasta.
Vieraamme Tomas Brännkär ja Jens Wallin kertoivat asioita, jotka vahvistavat
käsitystämme urheilun erittäin hyvästä ja voimakkaasta asemasta alueellamme.
Akatemiatoiminnassa on mukana tällä hetkellä reilu 400 urheilijaa edustaen eri lajeja.
Näistä urheilijoista maajoukkueympyröissä on mukana yli 90 urheilijaa. Alueemme
akatemia on tätä kautta yksi maamme ehdottomista huippuakatemioista. Akatemian
edustajien esitys oli herkullista kuultavaa ja syystäkin voimme olla ylpeitä siitä että
myös jääkiekkoilijoilla on mahdollisuus olla tässä toiminnassa mukana. Tomas ja Jens
ovat intohimoisia ammattilaisia ja olen erittäin vakuuttunut siitä, että urheilija,
hakeutuessaan toimintaan mukaan, saa Suomen mittakaavassa huippuluokan tukea
Vaasanseudun urheiluakatemiasta. Alueemme akatemiaan voi tutustua osoitteessa:
http://www.vsua.fi/etusivu/
Olemme valitettavasti hieman myöhässä ensi kauden valmentajien julkistamisessa.
Kuitenkin kaikki kauden 15/16 valmentajat ovat selvillä maaliskuun puolessa välissä.
Nettisivuiltamme löytyy piakkoin tiedot tulevista vastuuvalmentajista.
Harjoitushallit 1 ja 2 menevät remonttiin huhtikuussa sarjojen päätyttyä. Jäät
sulatetaan siis aikaisin tänä vuonna. Tämän vuoksi jääaikamme vähenee merkittävästi
keväällä. Valmennuspäällikkö tiedottaa joukkueita kevään jäistä lähiaikoina.
Joukkuetoiminta ei kuitenkaan jää pitkälle tauolle. Ensi kauden joukkueet aloittavat
toimintansa huhtikuun loppupuolella ja paljon kehittymisen kannalta merkittäviä
asioita voidaan tehdä jään ulkopuolella. Nyt onkin mahdollisuus tuoda harjoitteluun
monipuolisuutta ja uusia hauskoja juttuja. Tässä samalla haaste valmentajille!
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Seuran sisäiseen viestintään on laadittu ohjeet. Ohjeet perustuvat VALO ry:n sisäisen
viestinnän oppaaseen. Sisäinen viestintä on yksi tärkeimmistä kehityskohteistamme.
Yhtenäistämällä ja parantamalla sisäistä viestintää ja laatimalla siihen periaatteet,
olemme huomattavasti vahvempia yhteisöllisyyden näkövinkkelistä. Sisäisen
viestintämme sidosryhmiä on yllättävän monta, mutta avoimuudella, aktiivisuudella ja
yhteisillä malleilla pärjäämme tässäkin mainiosti. Sisäisen viestinnän ”kartta” jaetaan
joukkueenjohtajille ja vastuuvalmentajille lähiaikoina ja edellytämme että jokainen
poikkeuksetta toimii jatkossa näiden periaatteiden mukaisesti.
Jääkiekon kustannukset puhuttavat jälleen. Raflaavien otsikoiden ja tutkimusten
kautta mediassa on luotu kuva siitä että esimerkiksi jääkiekkoa ei pian voi pelata kuin
ns eliitti. Tämä ei tule pitämään paikkaansa Vaasan Sportin Junioreissa! Seura tarjoaa
joukkueille lukuisia varainhankintakeinoja, joiden avulla kustannuksia alennetaan
merkittävästi. Samoin kausimaksut pidetään myös jatkossa kohtuullisina. Jääkiekon
aloittaminen ja sen pelaaminen ei saa olla kiinni vauraudesta. Jos Kiekkokoulu
Tampereella maksaa 470 eur ja Turussa yli 600 eur per kausi, on kunnia-asiamme
pitää oman Kiekkokoulumme kausimaksu vajaassa 200:ssa eurossa. Samoin
johtokunta tulee jatkossa seuraamaan erittäin tarkasti joukkueiden kuluja ja jopa
edellyttämään yhteistä varainhankintaa kustannusten kurissa pitämiseksi. Huolimatta
lukuisista varainhankintakeinoista, joita seura jo tänään tarjoaa, on aina uudet ja
hyvät ideat ja ideoiden toteuttajat tervetulleita mukaan. Mikäli sinulla on tiedossa
hyviä keinoja ja ideoita varainhankintaan, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Löydämme varmasti sinulle mielenkiintoista ja jännittävää tekemistä hyvän asian
puolesta hyvässä seurassa; Vaasan Sportin Junioreissa.
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