Tiivistelmä 9.4.2015 pidetystä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan
kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Kausi 2014/2015 on lopuillaan, jotkut joukkueet pelaavat vielä turnauksia,
kartoitustapahtumat ovat meneillään ja kausia joukkueiden osalta laitetaan pakettiin.
Johtokunta kävi kokouksessaan läpi mennyttä kautta niin urheilullisesti, hallinnollisesti
kuin taloudellisesti. Kaikilta osiltaan kausi on ollut hyvä. Hallinnollisesti olemme siinä
vaiheessa, että voimme rehellisesti sanoa olevamme alueemme selkeästi
ammattitaitoisimmin johdettu seura. Tästä on syytä olla jokaisen toiminnassa mukana
olevan erittäin ylpeä. Muutaman viime vuoden johdonmukainen työ tuottaa nyt tulosta
ja seuramme todellakin toimii.
Taloudellisesti olemme vakiinnuttaneet kassatilanteemme. Meillä on kassassa rahaa
jatkuvasti sen verran että vaikkei senttiäkään tulisi varoja sisään, pystymme
toimimaan 6 kk:n ajan. Tämä on erinomainen asia. Olemme velaton seura ja
taloutemme seuranta on äärimmäisen tarkkaa.
Urheilullisesti jäimme hieman kiitettävästä. Siitä viisastuneena myös urheilullista
puolta on vahvistettu. Jatkossa urheilullisen tekemisen suunnittelua ja toteutusta
tehostetaan ja tämä tehostaminen näkyy jo ensi kaudella. Päätoimiset valmentajat
Jani Tuomivirta ja Olli Hällfors muodostavat urheilullisen puolen operatiivisen
johtoryhmän yhdessä Sami Piilikankaan ja Kenneth Westerbackin kanssa. Ryhmä,
joka tottelee nimeä TEAM4, esitteli ensi kauden jääsuunnitelmaa, suuntaviivoja
pelillisen identiteettimme vahvistamiseksi sekä omia ajatuksiaan kehittää peliä ja
joukkueiden urheilullista puolta. Yhteistyö myös A-nuorten valmennuksen kanssa on
vahvistunut voimakkaasti ja johtokunta on täysin vakuuttunut että olemme menossa
aivan loistavaan suuntaan.
Viime kauden aikana on tapahtunut paljon hyviä ja hienoja asioita. Pelaajapolut
alkavat vakiintua toiminnassamme ja lupaamme panostaa tähän puoleen jatkossakin.
Varsinkin valkoisen polun osalta meidän pitää olla valmiita resursoimaan joukkueiden
toiminaan enemmän, koska viime kaudella liian pienet pelaajamäärät vaikeuttivat liian
paljon parin valkoisen joukkueen toimintaa. Muistetaan, että ilman valkoista polkua
meillä ei voi olla vahvaa punaista polkua. Jatkamme panostusta myös juniorimäärän
kasvattamiseen madaltamalla kynnystä aloittaa jääkiekon harrastus. Pelaajatuotannon
osalta maltti pitää säilyä, kiire ei ole pelaajalla mihinkään ja tässä on paljon vastuuta
kannettavana valmentajilla, seuran toimihenkilöillä, johtokunnalla ja vanhemmilla.
Mitä vahvempi on pelaajamassa, sitä enemmän kykenemme tuottamaan myös
huipulle tähtääviä pelaajia. Urheiluseuran perimmäinen tarkoitus on kuitenkin
mahdollistaa harrastaminen vastuullisessa ympäristössä.
Seurayhteistyö etenee myös voimakkaasti. Meillä on käsillä mahtava mahdollisuus,
joka pitää hyödyntää oikein. Neuvottelut tulevien sateenvarjoseurojen kanssa ovat
olleet erittäin positiivisia ja odotukset ovat korkealla. Menemme pari vuotta sitten
laaditun suunnitelman pohjalta eteenpäin hallitusti. Kun seurayhteistyö virallisesti
starttaa, tiedotetaan siitä erillisellä tiedotteella kaikkia toimintaympäristöömme
kuuluvia tahoja.
Lyhyesti summattuna viime kauden perusteella ja tulevan kauden näköpiirissä olevien
toimenpiteiden perusteella voimme todeta seuraavaa: Halumme luoda seurastamme
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yksi maamme juniorijääkiekon johtavista seuroista kaikilla mittareilla mitattuna ei ole
tuulesta temmattu. Meillä on tähän hyvä mahdollisuus. Pystymme varmasti
tarjoamaan lapsille ja nuorille parhaan mahdollisen ympäristön harrastaa ja kilpailla
jääkiekossa. Mielestäni ei kuulosta ollenkaan hassummalta.
Tekeminen hallilla on rauhoittumassa, mutta ensi kautta ajatellen paljon toimenpiteitä
on työn alla ja ensi kauden joukkueet alkavat hahmottumaan. Kesä on edessä, treenit
jatkuvat, seuran kehittäminen jatkuu myös ja taustalla tapahtuu koko ajan asioita.
Toivotan jokaiselle seuramme pelaajalle, toimihenkilölle, palkallisille ja pelaajan
vanhemmalle oikein hyvää ja lämmintä kesää. Samalla omasta puolestani kiitän
kaikkia menneestä kaudesta, joka oli mielestäni monessa suhteessa erittäin valoisa.
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