Tiivistelmä 24.9.2015 pidetystä Vaasan Sportin Juniorit r.y:n johtokunnan
kokouksessa käsitellyistä aiheista.

Kausi 2015/2016 on pyörähtänyt jo käyntiin ja monella joukkueella onkin jo täysi
tohina päällä. Hallilla tapahtuu jatkuvasti ja varsinkin viikonloppuisin on jokaisella
jääkiekon ystävällä mahdollisuus seurata useita hyvätasoisia junnukiekko-otteluita.
Taloudellisesti olemme siinä tilanteessa, ettei johtokunta ole nähnyt tarvetta nostaa
kausimaksuja tälle kaudelle. Itse asiassa inflaatio huomioiden kausimaksut laskevat
tälle kaudelle 1,5 %. Hallitus miettii ja kehittelee jatkuvasti uusia varainhankintamahdollisuuksia niin seuralle kuin joukkueille. Tästä osoituksena on esimerkiksi
lastenpussi, joka on ollut menestys. Kun vain muistamme jatkaa tarkkaa
taloudenpitoa ja kehittää toimintaamme, pärjäämme seurana hienosti. Tänä vuonna
joukkueita toimii ennätysmäärä. Yhteensä 16 ikäluokkaa ja päälle vielä korttelisarja
Kotkaliiga. B- ja C- junioreissa meillä on molemmissa 3 joukkuetta liiton sarjoissa,
tällaista ei ole ollut koskaan ennen.
Urheilullisella puolella TEAM4 on saanut paljon hyviä juttuja aikaan. Akseli
Westerback-Piilikangas-Hällfors-Tuomivirta toimii ja heidän kauttaan olemme saaneet
selvästi ammattimaista lähestymiskulmaa niin valmennukseen kuin seuran yleisiin
tavoitteisiin. Toki meillä on vielä haasteita, mutta ne on tehty taklattaviksi. Merkille
pantava seuran linjanveto on se että niille Punaisten joukkueiden pelaajille, jotka eivät
mahdu oman joukkueensa kokoonpanoon, tarjotaan aina vastuullista paikkaa
Valkoisen joukkueen kokoonpanossa. Valkoiset joukkueemme ovat hyvän
valmennuksen piirissä ja poiketen niin monesta muusta ns harrastusporukasta, näiden
joukkueiden tavoitteena on olla urheilullinen, ryhdikäs, eteenpäinpyrkivä, kehittyvä ja
Vaasalaista kiekkoa pelaava joukkue. Haastetta siis riittää aivan varmasti myös
Punaisen joukkueen pelaajalle. Joukkueiden valmentajien mielestä on aina parempi
pelata, kuin seurata ottelua katsomosta ja sen takia Punaisen joukkueen pelaajalta
odotamme myös ammattimaista suhtautumista hänen vahvistaessaan Valkoista
joukkuetta. Jokaiselle pelaajalle ja vanhemmalla asetankin kysymyksen: Kumpi on
parempi: Punaisessa joukkueessa jämäminuutit vai Valkoisessa joukkueessa johtava
rooli ja opetettujen asioiden toteuttaminen ja sitä kautta peliajan saaminen myös
”ylhäällä”? Muistetaan ettei yksikään Valkoinen joukkueemme ole ”höntsäporukka”
vaan sarjaan osallistuva tavoitteellinen joukkue.
Tämän kauden Leijona Kiekkokouluun odotamme reilua sataa osallistujaa.
Kiekkokoulun kehitystyötä jatketaan ja voimme varmasti sanoa että jäällä tekeminen
on aivan mahtavaa katsottavaa. Myös luistelukoulu on saanut uutta tuulta purjeisiinsa
ja GHD (Girls Hockey Day) on ollut menestys. Viime vuoden GHD:n kautta saimme
seuraamme tälle kaudelle myös C-tyttöjen joukkueen. Tyttökiekossa piileekin todella
iso potentiaali ja tämä meidän pitää seurana myös vahvasti huomioida. Tämän
vuoden GHD järjestetään 10.10.
Seurayhteistyö on alkanut suunnitellun mukaisesti. A-nuorten liigaottelu Sport –
Kärpät pelattiin 20.9. Pedersöressä. Hallissa oli 450 katsojaa, hyvä tunnelma ja
toimivat järjestelyt. Ainoa miinuspuoli oli pisteiden matkaaminen Ouluun. Syksyn
pelitällit Kiekkokoululaisille, -07:lle ja -06:lle ovat aikataulutettu ja luvassa on
mahtavia kokemuksia eri jäähalleissa. Pelitällit pelataan sekajoukkuein ja jokaiseen
tapahtumaan odotetaan 80 – 120 pelaajaa. Kustannuksista ei tarvitse murehtia. 30
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eur per pelaaja sisältäen 3 – 4 peliä sekä eväspussin. Ensimmäinen pelitälli on
Vaasassa 24.10 ja silloin vuorossa on ikäluokka -07. Joukkueen kautta tulee
pelitälleistä lisäinfoa.
Kausi 2015/2016 on äärimmäisen tärkeä seuramme tulevaisuuden kannalta. Tämän
syksyn aikana tarkennamme strategiaamme tähtäimenä vuosi 2019. Sateenvarjoyhteistyö polkaistaan käyntiin kunnolla ja kaiken muun ohella järjestämme
valtakunnallisen Hockeykarneval –tapahtuman Vaasassa keväällä. Näistä ja muista
jatkossa lisää.
Nyt kun kausi on pyörähtänyt käyntiin, haluan ottaa esille yhden erittäin tärkeän
seikan. Joukkueissa toimii jälleen lukuisia uusia toimihenkilöitä niin valmennuksessa,
huollossa kuin joukkueen johdossa. Toivon että jokainen tämän seuran vanhempi ja
toimihenkilö
antavat
täyden
tukensa
uusille
seura-aktiiveille.
Pyyteetön
vapaaehtoistyö on äärimmäisen tärkeää seuramme kannalta. Töitä tehdään lasten ja
nuorten puolesta yhdessä. Muistakaa jokainen olla ylpeitä tekemästänne työstä, me
mahdollistamme lapsille ja nuorille vastuullisen ja turvallisen ympäristön harrastaa ja
kilpailla maailman vauhdikkaimman lajin parissa. Aika hienoa, vai mitä?
Lopuksi haluan toivottaa lämpimästi tervetulleiksi JuniorSportin johtokuntaan uudet
jäsenet Pia Välimaan ja Linda Kolmosen. Naisnäkökulmaa on tämän seuran
hallinnossa kaivattu ja edellä mainitut henkilöt ovat juuri oikeat henkilöt tuomaan
uutta virtaa tekemiseemme.
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