Seuran strategia, pelaajapolku & seurayhteistyö
”Suomen paras kasvattajaseura”

Strategian painopisteet
Harrastustoiminta – avoimuus ja saavutettavuus

Kilpatoiminta – suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys

• Pohjana hyvin hoidettu luistelu- ja kiekkokoulu

• Valmennuksen laatu & osaaminen

•
•

Tavoite 40-50 lasta
Eskari – 2lk. luistelujäät

• Joukkue vuosittain U9 -ikäluokkaan

• Uudet harrastajat
•
•
•

Joukkuetarjotin
Kilpailusääntöjen hyödyntäminen
Kouluyhteistyö (tutustumiskäynnit, koulujen väliset turnaukset
2.-4.lk)

• Tyttötoiminnan kehittäminen
•

Tyttöjoukkue sarjatoiminnassa (U10)

• Miesten ja naisten harrastejoukkueet
•
•

Harrastejoukkueet liiton sarjatoiminnassa
Harrastajat rekisteröity

•
•
•

Mahdollisuus oman osaaminen kehittämiseen &
valmentajapolulla etenemiseen
Taitovalmentaja & valmennuspäällikkö U9-U12
Valmennuspäällikkö U13-U17

• Pelaajien taito-ja motivaatiotason huomiointi joukkueita
rakennettaessa
• Pyrkimys AAA-tason toimintaan U13-U14 -ikäluokissa
•
•

Osa Pohjanmaan / E-P:n alueen pelaajapolkua
Lähiseurojen kärkipelaajat (laadukas harjoittelu & pelaaminen
mahdollisimman lähellä kotia)

• Oheisharjoittelu
•
•

Monipuolisuus
Osa harjoituskokonaisuutta

• Tukitoiminta yksilöille: Luistelujää, maalivahtijäät, alueen
tapahtumat (seurayhteistyö-jäät, talent-pelijäät)

• Järkevä JPK-polun rakentaminen U15-Edustus
(seurayhteistyö)
•
•

Joukkue omalla paikkakunnalla mahdollisimman pitkään
Omavaraisuus edustusjoukkueessa

Pelaajapolku: toiminnan päämäärät & tavoitteet
g

”Järjestämme ja kehitämme jääkiekkoilua Järvi-Pohjanmaan alueella
harrastajien tarpeet huomioiden”
Joukkue / ikäluokka
•Luistelu-ja kiekkokoulu (Kortteliliiga)
•U9 & U10 (Leijonaliiga, U10 tyttötoiminta)
•U11 & U12 (Ikäkausijoukkueet)

Toiminta & tavoitteet
•Rakkaus liikkumiseen & Ilo
•Pelien ja leikkien kautta harjoittelu - Innostus
•Harjoitteluympäristö: pelinomaisuus &
hauskuus

•U13 & U14 (Tasotoiminta: pelaajien
motivaatio-ja taitotaso)

•Intohimon syntyminen lajia kohtaan
•Peli, luonne, luistelu: monipuolinen urheilija,
hyvä ihminen
•Yksilön tukeminen: seuran erikoisjäät

•U15-U17 (Ikäkausijoukkueet)

•Edustusjoukkue

•”Oman parhaan tavoittelu”
•Elinikäinen harrastus & liikunnallinen
elämäntapa läpi elämän

JPK pelaajapolku
• Luistelu- ja kiekkokoulu

• Tyttöryhmä
• Kortteliliiga
• Vuosittain uusi joukkue U9 -ikäluokkaan (pohjana vahva kiekkokoulutoiminta)

• U9-U10 –vaihe:

• Leijonaliiga
• U10 Mini Aurora Liiga tytöille

• U11-U12 –vaihe:
•

Ikäkausitoiminta alueen sarjoissa

• U13-U14 –vaihe:

• A/AA –toiminta JPK:n omille pelaajille
• JPK:n kärkipelaajille yhdessä lähiseurojen (Kiva, SoTi, KieHa) motivoituneiden kärkipelaajien kanssa AAA-toiminta

• U15-U17 –vaihe:

• Tavoitteena AA / ”Ylempi taso”

• Edustus

• Miesten edustusjoukkue alueen sarjatoiminnassa

• Naiset

• Muijakiekko

JPK seurayhteistyö
• Toiminta-ajatus:
• ”Järvi-Pohjanmaan” seurojen laadukas yhteistoiminta kasvattaa ja kehittää
jääurheilun harrastajia sekä toimijoita yli seurarajojen
• Yhteistyöseurat: SoTi, Kiva, KieHa
• U11-U12: yhteiset harjoitus- ja pelitapahtumat (valmennuskoulutus)
• U13-U14: AAA-tason toiminnan tarjonta motivoituneille kärkipelaajille, myös
muu pelaajaliikenne mahdollista

JPK toimii osana Pohjalaista pelaajapolkua
• JPK:n U13 & U14 –ikäluokat ”kilpatoiminnan keskittymä”

• Alueen muiden isojen seurojen kanssa sovittu että JPK hallinnoi yhtä ”AAA-keskittymää”

• Tarjotaan mahdollisuus lähialueen kärkipelaajille laadukkaaseen harjoitteluun (1xvko) ja pelaamiseen
mahdollisimman lähellä kotia

• Yhteistyöseuroina SoTi, Kiva, KieHa

• U15 -vaiheessa potentiaalisten SM-pelaajien / ikäluokan kärkipelaajien
pelaaminen AAA-tasolla pelaajaliikennesopimuksella
• ”TOP-pelaajien” ohjaaminen Sportiin

• Harjoittelu Vaasassa 1xvko + pelit Sportin U15 AAA-joukkueessa

• U16 -vaiheessa alueen kärkipelaajien pelaaminen Sportissa (SM)

• Alkuviikon harjoittelu JPK:ssa (keinot laadukkaan arjen mahdollistamiseksi: synkronointi
Sportin kanssa)
• Harjoittelu Vaasassa 2xvko + pelit Sportin U16 SM -joukkueessa

