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Jo toinen koronapandemian värittämä, hyvin normaalista poikkeava kausi saatiin
päätökseen. Vaikka vuosi oli monella tapaa raskas, on se kuitenkin myös
mahdollistanut seuran monipuolisen kehittämisen ja pakottanut seuratoimijat
miettimään monia toimintatapoja kokonaan uudella tavalla. Pysyimme myös jo
pandemian alussa, maaliskuussa 2020 tekemässämme päätöksessä, että emme
keskeytä toimintaamme missään tilanteessa, vaan mukautamme sitä kulloinkin
voimassa olevien rajoitusten mukaan. Tämä on jälkeenpäin katsottuna osoittautunut
hyväksi päätökseksi ja olemme pystyneetkin jatkamaan strategian mukaisia
kehitystoimia ja Sport-tien jalkauttamista jopa aiempaa tehokkaammin. Koronatilanne
pääsi Vaasassa syksyllä ryöpsähtämään valtakunnallisestikin tarkasteltuna melko
pahaksi ja toisaalta paikalliset viranomaiset ovat tulkinneet täällä rajoituksia varmasti
monessa kohtaa tiukemmin kuin muualla maassa. Siitä huolimatta pitää kiittää myös
heitä ja Vaasan seudun areenoita, että jääharjoittelu oli sallittua koko kauden ajan,
vaikka välillä varmasti monella oli usko koetuksella tiukimmillaan kuuden hengen
ryhmärajoitusten kanssa. Toisaalta, tämä on mahdollistanut normaalikautta
huomattavasti suuremmat toistojen määrät ja pelaajat ovat saaneet pienryhmissä
myös enemmän henkilökohtaista huomiota. Todella hyvin ovat pelaajat jaksaneet
myös harjoitella, vaikka suurimmalla osalla joukkueista pelien määrä jäi todella
vähäisiksi.
Harrastajamäärät pystyimme pitämään käytännössä aiemman vuoden tasolla. Tämä on
koronavuosi huomioon ottaen erittäin hyvä saavutus varsinkin, kun yhteistyössä
Vaasan Luistinkerhon kanssa järjestetty luistelukoulu pystyttiin pitämään vain lyhyesti
ja erittäin typistettynä. Osallistujia luistelukoulussa oli reilusti yli sata normaalivuotta
vähemmän. Lisenssipelaajia seurassa oli kaudella 2020-2021 yhteensä 563, kun
vastaava luku edellisellä kaudella oli 569. Seuran kiekkokoulu vaihtoi nimensä
päättyneellä kaudella Eezy-liigaksi ja pelaajamäärä kasvoi siellä jo toista vuotta
peräkkäin lähes 20%.
Seurassa on ollut joukkueita kaikissa ikäluokissa ja erityisen ilahduttavaa on suuri
pelaajamäärä myös U17 ja U19 ikäluokissa. Olemme tehneet strategian mukaisesti
määrätietoista työtä jo pitkään drop-outin pienentämisessä ja panostaneet myös
harraste- ja haastajapolun joukkueisiin. Tavoitteenamme on saada myös U22 joukkue
perustettua vuoden-kahden sisällä.
Urheilutoiminnan osalta strategian mukainen panostus toiminnan kehittämiseen alkaa
näkyä. Sport-tien jalkauttamisen osalta kehitystä tapahtui etenkin systemaattisen
testauksen saralla ja testituloksissa voidaan jo nyt huomata oikean suuntainen trendi.
Urheilustrategian kannalta merkittävä päätös oli uudistaa organisaatiota ja lisätä
työntekijöiden määrää tulevalle kaudelle kahdella seuravalmentajalla U14-U9ikäluokkiin. Näin saatiin luotua seuran sisälle myös valmentajapolku, joka tarjoaa aitoja
mahdollisuuksia valmentajien kehittymiseen ja etenemiseen vaativampiin ja
haasteellisempiin tehtäviin.

Seurayhteistyö otti merkittäviä askeleita, kun Sport-S-Kiekko pelaajapolku saatiin
toimintaan ja myös seuraavan kauden jatko sovittua. Vaasan Seudun
Urheiluakatemian, Kuortane Olympic Training Centerin ja edustusjoukkueen kanssa
käynnistettiin myös yksilön kuormituksen seurantaprojekti, joka jatkuu kaudelle 21-22.
Suuri määrä seuran normaaleja varainhankintamuotoja jäi toteutumatta, näistä
varmasti suurimpana juniorikahvila, joka jouduttiin pitämään suljettuna ison osan
kautta. Tämän lisäksi mm leiritoiminnan tuotot jäivät pandemian vuoksi paljon
suunniteltua pienemmiksi. Tilikauden tulos saatiin kuitenkin pidettyä positiivisena.
Tässä isossa roolissa oli mm. kauden aikana mm OKM:ltä ja AVI:lta saamamme
koronatuet. Edustusjoukkueen maksama valmennustuki kilpapolun joukkueille on
pienentynyt vuosi vuodelta, kunnes päättyneelle kaudelle se lakkautettiin kokonaan.
Olemme tässä suhteessa varmasti täysin poikkeuksellinen seura Suomen liigakartalla,
muiden seurojen tehdessä suuriakin panostuksia oman junioripolkunsa kehittämiseen.
Olemme tästä huolimatta päättäneet jatkaa vahvaa panostusta myös kilpapolun
kehittämiseen riippumatta Liiga-Sport Oy:n tuesta.
Olemme kehittäneet vahvasti myös kaksisuuntaista seurayhteistyötä alueella.
Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet hyviä yhteistyössä mukana olleilla seuroilla ja
olemmekin parhaillaan uusimassa seurayhteistyösopimusta tulevalle kolmelle
kaudelle. Yhteistyössä tulee jatkossa olemaan mukana 18 alueen seuraa, eli yksi
enemmän kuin aiemmalla kaudella. Kaksisuuntaisella yhteistyöllä haluamme varmistaa
etenkin alueen kaikkien pelaajien kehitysmahdollisuudet, mutta myös alueen
pienempien seurojen elinvoimaisuuden. Alueen kärkipelaajien osalta toivomme
pelaajaliikenteen kilpaikäluokissa ohjautuvan yhä enemmän Vaasaan. Omille pelaajille
voimme tätä myötä tarjota tasokkaampia joukkueita ja harjoitusmahdollisuuksia sekä
kilpajoukkueiden ulkopuolelle syystä tai toisesta jääville mahdollisimman hyvin omaa
tasoaan vastaavan pelipaikan jokaiselle viikonlopulle.
Seurassa työskenteli kauden aikana yhteensä neljä henkilöä, joista kolme pääosin
urheilun parissa. Seuran pitkäaikainen toimistosihteeri Kirsti Lehtisalo puolestaan on
vastannut laskutukseen ja muihin operatiivisen toiminnan pyörittämiseen liittyvistä
asioista. Tulevalle kaudelle määrä nousee kuuteen, kun päätimme palkata seuraan
kaksi päätoimista seuravalmentajaa vastaamaan arjen harjoittelusta, sen
suunnittelusta sekä ohjaamisesta U14 ikäluokista alaspäin. Uskomme tämän
muutoksen tuovan lisää ja tasaisempaa laatua harjoitteluun läpi ikäluokkien sekä
mahdollistavan Sport-tien entistä järjestelmällisemmän jalkauttamisen koko seuran
toimintaan. Myös U18 ikäluokan vastuuvalmentaja on jatkossa kokopäivätoiminen.
Tulemme tekemään aiemmin tiedotetun mukaisesti muitakin rakenteellisia muutoksia
toimintaan. Näistä suurimpana varmasti ns. tarjotinmallin käyttöönotto. Tässä
toimintamallissa tarjoamme enemmän vapautta pelaajille vaikuttaa henkilökohtaisiin
harjoitusmääriin ja sitä kautta tuomme myös joustoa kausimaksuihin. Pelaajat tekevät
kauden alussa harjoitussuunnitelman yhdessä ikäluokasta vastaavan seuravalmentajan
sekä vastuuvalmentajan kanssa. Pelaajan lopullinen kausimaksu muodostuu tehtyjen
valintojen mukaisesti.

Seuran johtokunnassa ovat olleet mukana Juha-Petteri Lesonen (puheenjohtaja), Mika
Myllykangas (varapuheenjohtaja), Camilla Toivio (sihteeri 14.12.2020 alkaen), Miia
Kahila (sihteeri 14.12.2020 saakka), Jens Wallin, Juha-Pekka Ketola, Kalle Mattila,
Leena Kuusisto, Arto Saranpää ja Mathias West. Johtokunta myönsi 14.12.2020 Miia
Kahilalle eron hänen omasta pyynnöstään.

