Vaasan Sportin Juniorit ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022
Toimisuunnitelma pohjautuu seuran johtokunnan määrittelemään strategiaan vuosille 2021-2024 ja
rakentuu strategian neljän päätavoitteen ympärille.

1. Vaasan paras urheiluseura
•
•
•

•

•

Seura on halutuin paikka lasten ja nuorten harrastuksille Vaasassa.
Seuran toiminta on Tähtiseura-laatuohjelman mukaista ja seura on auditoitu ohjelman mukaisesti
Olemme vastuullinen toimija alueella
• Tarjoamme kaikille mahdollisuuden luistella ja edesautamme luistelumahdollisuuksien
toteutumista (Matalan kynnyksen ryhmät sekä koulu- ja eskariluistelut)
• Pyrimme takaamaan toiminnan jatkumisen mahdollisimman normaalina myös poikkeusoloissa
Olemme monikielinen seura
• Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus ja mahdollisuus kommunikoida suomeksi, ruotsiksi tai
englanniksi
Seuralla on vakaa talous
• Monipuoliset ja ennustettavat sisääntulevat rahavirrat
• Seura on houkutteleva kumppani
• Hyvin ennustettavissa oleva kulurakenne ja kuluja tarkkaillaan jatkuvasti

Tavoitteet 2021-2022
1. Tähtiseurahankkeen auditointi suoritettu hyväksytyksi vuoden 2021 aikana
2. Tyytyväisyyskyselyiden tulosten parantaminen edellisestä kyselystä
3. Tarjotinmalli on jalkautettu ja käytössä. Malli huomioi myös monilajisuuden ja vähintään 2
jääkiekkoa tukevaa oheislajia on mukana.
4. Jäänkäyttöä tehostetaan edelleen. Ryhmien keskimääräinen koko yhdellä jäävuorolla suurenee,
toiminnan tai yksilön ohjauksen siitä kärsimättä.
5. Aktiiviajan nosto minimitasolta tavoitetasolle
6. Seura tekee vähintään nollatuloksen.
Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022
•

•
•
•
•
•
•

Tähtiseurahankkeen osa-alueiden valmistelu ja materiaalien päivitys työntekijöiden ja johtokunnan
toimesta. Urheilujohtaja koordinoi ja johtaa materiaalien valmistumista. Johtokunnasta nimetään
työryhmät eri osa-alueille. Osallistetaan myös vapaaehtoistoimijoita mahdollisuuksien mukaan.
Toteutetaan tyytyväisyyskyselyt pelaajille, vanhemmille ja toimihenklöille edellisen kyselyn pohjalta.
Jatkossa kyselyt toteutetaan vuosittain ennen uuden kauden alkua
Tarjotinmalli viimeistellään ja otetaan käyttöön. Tehdään sopimukset oheislajien (esim. paini ja
telinevoimistelu) harjoitusten toteuttamisesta ostopalveluna paikallisten seurojen kanssa.
Urheilujohtaja ja taitovalmentaja tekevät jäänkäytön suunnitelman, jossa pyritään maksimoimaan
jäänkäyttö ilman, että toiminnan laatu tai yksilön saama ohjaus kärsii
Jatketaan aktiiviajan mittauksia kellottamalla harjoituksia säännöllisesti. Annetaan palaute ja ohjeet
aktiiviajan parantamiseen valmennukselle harjoituksen jälkeen.
Jatketaan aktiivista kulujen tarkkailua ja kehitetään seuran tulovirtoja. Kehitetään myös ikäluokkien
varainhankintamahdollisuuksia.
Kahvilan remontti kesän 2021 aikana ja toiminta käyntiin heti, kun jäähalli aukeaa ja yleisöä saa tulla.
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2. Suomen TOP-10 jääkiekkoseura 2024 mennessä
•

Seuralla on menestyvät SM-sarjajoukkueet U16 ja U18 ikäluokissa sekä Naisissa.
o Lisäksi laadukas haastajapolku yllä mainituissa ikäluokissa.
o Omavaraisuusaste vähintään 50% poikien SM-joukkueissa.
• Seuramme pelaajlla on aito mahdollisuus kehittyä kansainvälisen tason huippupelaajaksi
o Laadukas, pitkäjänteinen ja seurajohtoinen harjoittelu ammattilaisten johdolla kaikissa
ikäluokissa
o Pohjola-leirillä vuosittain Sport-pelaajia, jotka taistelevat paikasta maajoukkueeseen
• Tarjoamme polun ammattilaisuuteen
o Tarjoamme pelaajille uskottavan polun Liiga-organisaatioon asti
o Panostamme valmentajien koulutukseen ja tarjoamme mahdollisuuden kehittyä
ammattivalmentajaksi
o Kehitämme ja tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä myös seurajohdon ammattilaistehtäviin
Tavoitteet
1. Tarjotinmallin mukaisia tehojäitä käynnissä resursseihin nähden maksimimäärä. Jokaisessa
harjoituksessa vähintään yksi palkallinen ohjaaja ja 1-2 OTO-valmentajaa
2. Kilpaikäluokkien testaus toteutetaan yhteistyössä Kuortane OTC:n kanssa (U15, U16, U18, U18 Ak,
Naiset).
3. Pilotoidaan U11-U14 leirityksiä vähintään kahden ikäluokan toimesta.
4. Sport-tien mukaiset testit suoritettu kaikissa ikäluokissa ja tulokset kirjattu Jopoxiin.
5. Jopox huippu-urheilun käyttötapa seurassa määritetty ja kirjattu sekä työkalu suunnitelman
mukaisesti käytössä
6. Kilpatoiminnan tavoitteet:
a. Minimitavoite: SM-joukkueet kaikissa ikäluokissa
b. Tavoite: U16 ja U18 joukkueet 14 parhaan joukkoon, Naiset 6 joukkoon
c. Stretch-tavoite: Playoffit
7. U18 vanhemmsta ikäluokasta vähintään 50% saa paikan jostain U20 Liiga-joukkueesta.
8. Pohjola-leirille päässeiden pelaajien määrä kasvaa
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Nimetään aiemmat iltapäiväjäät tehojäiksi ja muutetaan toiminnan rakennetta niin, että jokaisessa
ryhmässä on vetäjinä 1-2 palkallista sekä riittävästi osaavia OTO-valmentajia. Tavoitteena
toiminnan laadun nostaminen
Jatketaan ja syvennetään yhteistyötä Kuortane OTC kanssa urheilujohtajan koordinoimana ja
kehitetään toimintamalleja edelleen. Kilpaikäluokkien testaus toteutetaan Kuortaneella.
Käynnistetään Kuortaneen kanssa yhteistyössä U11-U14 leiritoiminta, joka tarjoaa työkaluja
huippu-urheilun polulle sekä auttaa yhdistämään koulunkäynnin ja urheilun
Sport-tien mukaiset testaukset otetaan käyttöön kaikissa ikäluokissa. Testit suoritetaan kaksi kertaa
vuodessa ja tulokset kirjataan Jopoxiin.
Jopoxin huippu-urheiluosiolle määritellään ja kirjataan tapa, miten työkalua tullaan käyttämään
seurassa.
Kilpaikäluokkien vastuuvalmentajat vastaavat joukkueidensa kehittämisestä ja menestyksestä
yhdessä valmennustiimin kanssa. Palkatut työntekijät tukevat vastuuvalmentajia tiiviisti kauden
aikana.
Käydään aktiivista dialogia Liiga-organisaation kanssa ja varmistetaan U18 ikäluokan pelaajille paras
mahdollinen kehityspolku aikuisten Liiga-polulle.
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3. Suomen suurin ja toimivin kaksisuuntainen seurayhteistyö
•
•

•

Yhteinäinen urheilustrategia koko Pohjanmaan alueella
o Avoin tiedon ja taidon vaihtaminen
Pohjalainen pelaajapolku yhteistyöseurojen kanssa
o Huippukiekko Liigan asti Sportissa
o Tiivis Mestis-yhteistyö S-Kiekon ja Hermeksen kanssa
o Kaikissa seuroissa toiminta kehittyy ja seurat pysyvät elinvoimaisina
Yhteistyön syventäminen naapuriseurojen kanssa.
o Yhtenäinen pelaajapolku ja harjoittelu
o Yhteistyötä myös yli lajirajojena

Tavoitteet
•
•
•

Seurayhteistyösopimus allekirjoitettu, seurayhteistyön kick-off pidetty ja seurayhteistyösopimuksen
mukaiset tapaamiset järjestetty kauden aikana.
Sport-S-Kiekko pelaajapolun jatkosopimus kaudelle 2022-2023 tehty ja allekirjoitettu
Seurayhteistyön tyytyväisyyskyselyn tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä.

Toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021
• Seurayhteistyösopimus pyritään saada viimeisteltyä ja allekirjoitettua kesäkuun 2021 aikana.
Järjestetään yhteistyöseurojen yhteinen kick-off tilaisuus, jossa määritellään tulevan kauden
aktiviteetit ja tavoitteet yhdessä seurojen ja jääkiekkoliiton kanssa
• Kehitetään aktiivisesti Sport-S-Kiekko -yhteistyötä ja kerätään palautetta toiminnasta. Aloitetaan
jatkosopimuksen valmistelu riittävän ajoissa.
• Toteutetaan seurayhteistyön palautekysely aiemman kyselyn pohjalta.
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4. Suomen halutuin paikka yhdistää opiskelu ja jääkiekko
•

Huippuolosuhteet
o Kansainvälisen tason harjoitteluolosuhteet, opiskelu ja asuminen kaikki kävelyetäisyydellä
• Vahva oppilaitosyhteistyö Vaasanseudun Urheiluakatemian kautta
o Kasva urheilijaksi
o Kehity huippu-urheilijaksi
o Dual Career - Opiskele urheilun ohella kolmella eri kielellä
o Yhteinen viestintä ja markkinointi
• Kattavat tukipalvelut yksilön kehitykseen
o Lääkäripalvelut, fysioterapia ja henkinen valmennus
o Kuortane Olympic Training Center -yhteistyö
o Muuttavan pelaajan tukipalvelut
Tavoitteet
1. VSUA:n jääkiekon aamutoiminnan vetovastuu siirretty Vaasan Sportin Junioreille
2. Pelaajien kuormitusprojektin jatko sovittu Kuortane OTC:n kanssa ja toimintamalli jalkautettu
onnistuneesti.
3. Vähintään 50 % U13 kilpajoukkueen pelaajista hakee (osallistuu testeihin) ja 30 % pääsee VSUA:n ja
Olympiakomitean alaiselle urheiluluokalle Vaasaan tai Mustasaareen
Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022
• Sovitaan jääkiekon aamutoiminnan vetovastuusta yhdessä VSUA kanssa vuodelle 2022.
• Lisätään aamutoiminnan suunnitelmallisuutta ja parannetaan toiminnan tasoa.
• Markkinoidaan urheiluluokkatoimintaa etenkin U13 ikäluokalle ja pyritään kannustamaan
tavoitteellisia pelaajia hakemaan luokalle. Käydään aktiivista dialogia yhteistyön kehittämisestä
VSUA kanssa.
• Rakennetaan toimintamalli valmennuksen ja opiskelun yhdistämiselle. Kartoitetaan myös
mahdollisuuksia oppisopimuskoulutksen järjestämiseen esim. liikunnanohjaajaksi.
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