JUNIORI JOKIPOJAT RY
VUOSIKERTOMUS 2020–2021
Seura jatkoi Juniori Jokipojat ry:n keskeistä toimintaa, tarjota Joensuun vaikutusalueen asukkaille
mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa. Jääkiekon harrastajia oli kuluneella kaudella kaikissa ikäluokissa.
Yhteistyö maakunnan muiden jääkiekkoseurojen jatkui edellisen kauden mukaisesti. Yhteistyösopimus
solmittiin maakunnan kaikkien jääkiekko seurojen kanssa aiempien vuosien malliin, mikä mahdollisti
pelaajaliikenteen seurojen välillä sekä yhteisjoukkueet. Luistelutunnit päiväkotien ja koulujen lapsille jatkuivat
Joensuussa ja ympäristökunnissa. Toimintaa laajennettiin käynnistämällä aikuisten harrastekiekkosarja.
Juniori Jokipoikien seuratoiminnassa oli mukana yli 700 henkilöä. Näistä luistelu- ja kiekkokoululaisia oli lähes
200 lasta, joukkue- ja harrastetoiminnassa mukana oli lisenssillisiä pelaajia 398, seuran jäsenmäärän ollessa
443 henkeä.
Kaudella 2020-2021 korona epidemia aiheutti runsaasti ottelusiirtoja ja peruutuksia, mikä haittasi joukkueiden
toimintaa. Rajoitukset keskeyttivät lapsi /vanhempi ryhmän sekä harrastekiekko sarjan toiminnan.

Henkilöstö 2020–2021
Toimisto
Jarmo Mustonen, toiminnanjohtaja
Sasu Keto, valmennuspäällikkö
Janne Hattunen, taitovalmentaja
Simo Karjalainen, valmentaja
Ville Immonen, valmentaja /tiedottaja

Valmennus
Tapio Pohtinen, mv-valmennus (oto)
Hannu-Pekka Hyttinen, mv-valmennus (oto)

Hallitus
Hallitus on kokoontunut kauden aikana 13 kertaa joista 2 sähköpostikokouksia. Erillisiä kokouksia/palavereita
on pidetty yhdessä joukkueiden kanssa liittyen ko. joukkueen asioihin. Joukkueidenjohtajat ovat osallistuneet
kutsuttaessa hallituksen kokouksiin.
Hallituksen kokoonpano 2020-2021
Petri Sallinen puheenjohtaja
Pia Lehikoinen vpj
Jarmo Manninen
Jukka Rönkkö
Jarkko Keinänen
Marko Tanskanen
Tiina Tauslahti
Janne Mäkkeli
Pasi Kinnunen
Sami Takkunen
Kokouksiin osallistunut lisäksi sihteerinä toiminnanjohtaja Jarmo Mustonen
Lisäksi hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet tarvittaessa Janne Hattunen ja Sasu Keto.

VUOSIKOKOUKSET
Kokouksia pidettiin tilikauden aikana kaksi kappaletta, jonka lisäksi yksi ylimäärinen jäsenkokous
Kevätkokous pidettiin 16.06.2020
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pia Lehikoinen
- Paikalla 13 osallistujaa
- Kokouksessa käytiin läpi päättyneen tilikauden raha-asioita ja esiteltiin tulevan alustava budjetti
- Yhdistyksen talous on edelleen hyvällä mallilla
- Käytiin läpi myös mennyttä kautta urheilulliselta puolelta
- Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Pia Lehikoinen ja Marko Tanskanen
- Tilintarkastajaksi valittiin Seppo Åkerlund ja varalle Joensuun Tilintarkastus Oy

Ylimääräinen jäsenkokous pidettiin 7.7.2020
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Sallinen
- Paikalla 10 osallistujaa
- Kokouksen asialistalla oli hallituksen täydentäminen
- Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Tiina Tauslahti, Pasi Kinnunen ja Sami Takkunen

Syyskokous pidettiin 20.10.2020
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Sallinen
- Paikalla 9 osallistujaa
- Esitettiin tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
- Vahvistettiin tulevan kauden budjetti hallinnon osalta
- Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille tilien ja hallinnon
osalta
- Valittiin tilintarkastajaksi Eeva Hiltunen ja varalle Seppo Åkerlund

VALMENNUS / KILPAILUTOIMINTA 2020-2021
Yleistä
Terveystalon kanssa jatkoimme yhteistyötä yhdessä kilpaikäluokkien loukkaantuneiden pelaajien kanssa.
Terveystalo tarjosi fysikaalisen hoidon lisäksi kiinteät kuntoutuslaitteet niitä tarvitseville. Henkilökunnan
työterveyshuolto järjestettiin myös Terveystalolla.
Kauden aikana teimme tiivistä yhteistyötä Savo-Karjalan alueen seurojen kanssa erityisesti pelaajaliikenteen
ja valmennuksen osalta. Taitovalmentaja Janne Hattunen ja valmennuspäällikkö Sasu Keto vierailivat
kummiseuroissa PoU, Lieksan Hurtat, Kiteen Jääsudet, Kontiolahden Kajastus ja Juuan Palloseura.
Maalivahtien erikoisvalmennus toimi maanantaisin ja tiistaisin kauden ajan edellisen kauden tapaan,
kaksiportaisesti jakaen maalivahdit ikäluokittain yksilöllisempään valmennukseen. Maalivahtivalmennuksesta
vastasivat Hannu-Pekka Hyttinen ja Tapio Pohtinen.
Maalivahtien varustevastaavana toimi Hannu-Pekka Hyttinen. Hankinnoissa hyödynnettiin Juniori Jokipoikien,
CCM ja Intersport Erä-Urheilun välistä yhteistyösopimusta.
Kolmannen jään myötä jääharjoittelun pystyimme keskittämään Joensuun jäähalleihin.
Seuramme järjesti U8 - U16 ikäisille iltapäiväjää toimintaa maanantaisin, torstaisin ja perjantaisin sekä kaikille
yläkouluikäisille tiistai, keskiviikko ja torstai aamuisin aamujään.
Akatemia toimi tutulla rytmillä tiistai, keskiviikko ja torstai aamuisin.
Ärjy-leirit pidettiin kesäkuun alussa kahdella viikolla Joensuun jäähallissa. Leirit suunnattiin U8 - U14
ikäluokille. Järjestimme myös syyslomaleirin U 8- U14 ikäluokille. Joululomalla järjestettiin talvilomaleiri.

Koulutus ja seminaarit
Valmennukselle tarjosimme aiempien kausien tapaan koulutusta, jota koordinoi valmennuspäällikkö.
Koulutusta hankittiin mm. Islolta, Jääkiekkoliitolta ja muilta liikunnan asiantuntijoilta.
- Joukkueenjohtajille ja rahastonhoitajille järjestettiin koulutusta mm. myclubin käytöstä
- Huoltajille järjestettiin sisäistä koulutusta jääkiekkoliiton kouluttajan Kari Aallon johdolla
- Valmentajat ja ohjaajat osallistuivat aluevalmentaja Pekka Peltola koulutuksiin
- Valmennuspäällikkö Sasu Keto aloitti valmentajan erikoisammattitutkinnon suorittamisen.

Rekrytointi ja lajin markkinointi
Korona rajoitukset vaikuttivat merkittävästi suunniteltujen tapahtumien toteutumiseen eikä kaikkia
rekrytointitapahtumia pystytty toteuttamaan.
Pystyimme kuitenkin tarjoamaan päiväkotijäille ohjausapua Joensuun jäähalleissa lähes viikoittain.
Tammi-helmikuussa järjestimme ulkojäillä luistelutunteja kouluille ja päiväkodeille niin Joensuussa kuin
maakunnassakin. Palaute lapsilta ja opettajilta oli positiivista. Tuntien myötä saimme myös lisää uusia
harrastajia seuraamme.
Uutena tuotteena syksyllä aloitettiin aikuisten harrastekiekkosarja, johon ilmoittautui 8 joukkuetta.
Valitettavasti korona rajoituksista johtuen sarja jouduttiin keskeyttämään marraskuussa.
Kauden aikana järjestettiin tyttökiekko tapahtumat, jolloin kaikki halukkaat tytöt pääsivät kokeilemaan
jääkiekkoa ja tutustumaan jäällä liikkumiseen. Tapahtumien myötä saimme mukaan uusia tyttöjä
harrastamaan jääkiekkoa. Tyttökiekkoon osallistui kaudella 24 innokasta tyttöä.

Talous
Yhdistys muodostuu seuran joukkueista ja hallinnosta.
Kauden taloustavoitteena hallinnon osalta oli seuran talouden pysyminen vakaana ja joukkueiden osalta
pystyä toimimaan tekemiensä budjettiensa mukaisesti. Molemmissa tavoitteissa onnistuttiin.

Muu toiminta
Seuran yhteistyö Suomen Jääkiekkoliiton kanssa toteutui tavanomaisella tasolla ja seuramme edustaja Pia
Lehikoinen osallistui Suomen Jääkiekkoliiton Savo-Karjalan aluehallituksen tapahtumiin ja toimintaan.
Yrityksille ja yhteistyökumppaneille järjestimme perinteisen Golf tapahtuman heinäkuussa.
Kolmannen kerran järjestimme myös suositun Ärjy King Fisher -kilpailun.

Tiedotus
Juniori Jokipoikien kausijulkaisu ilmestyi sähköisenä tammikuussa Joensuun Kustannus Oy Yritysmaailman
tuottamana. Lisäksi perinteisiä lehtiä painettiin 500 kpl, jotka jaettiin yhteistyökumppaneille.
Muuten tiedotusta on hoidettu pääsääntöisesti www-sivujen, Myclubin, sähköpostin, Facebookin, Instagramin
ja jäähallien ilmoitustaulujen kautta sekä sanomalehtien seura- ja järjestötoiminta - palstoilla. Lisäksi on
järjestetty erillisiä Teams kokouksia joukkueenjohtajille, valmentajille sekä joukkueiden vanhemmille.

Joukkueet kaudella 2020-2021
U20 nuoret pelasivat kaudella Mestistä. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Simo Karjalainen.
U18 aloitti kautensa pelaamalla U18 Mestistä, nousten loppukaudeksi pelaamaan U18 SM alempaa
jatkosarjaa. Joukkueen vastuuvalmentaja toimi Ville Immonen.
U17 pelasivat ylempää U17 sarjaa. Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Juho-Ville Haapakangas
U16 ikäluokka aloitti kautensa pelaamalla SM-karsintaa. Kevätkaudella joukkue pelasi alempaa SM-sarjaa.
Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Tommi Kettunen.
U15 ikäluokka aloitti kauden 3A ja 2A alkusarjassa, pelaten loppukaudella 3A ja 2A sarjaa. Joukkueen
vastuuvalmentaja toimi Jaakko Piirainen
U14 ikäluokka pelasi kauden 3A sarjassa Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Juuso Akkanen
U13 ikäluokka pelasi yhdellä joukkueella 3A sarjaa ja yhdellä joukkueella 2A sarjaa.
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Rasmus Väänänen
U12 ikäluokka pelasi kauden kolmella joukkueella Savo-Karjalan/Kymi-Saimaan sarjaa.
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Lasse Litmanen
U11 ikäluokka pelasi kauden kolmella joukkueella Savo-Karjalan/Kymi-Saimaan sarjaa.
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Juha Tanskanen
U10 ikäluokka pelasi kauden leijonaliigaa neljällä joukkueella Savo-Karjalan sarjaa.
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Timo Immonen
U9 ikäluokka pelasi leijonaliigaa kahdella joukkueella.
Ikäluokan vastuuvalmentajana toimi Kai Halttunen
U8 ikäluokan joukkue perustettiin. Joukkue pelasi pelitällejä.
Tyttöjoukkue perustettiin. Joukkue pelasi pelitällejä. Ohjaajana toimi Marie Vainikainen
Harrasteryhmiä perustettiin pojat 2 kpl, naiset ja miehet
Kaudella 2020–2021 seuramme osallistui jääkiekkoliiton lanseeraamaan valtakunnalliseen
Leijonakiekkokouluun. Luistelu- ja kiekkokoulu liikuttivat kauden aikana lähes 200 lasta.
Luistelukoulun vastuuohjaajina toimivat Janne Hattunen ja Janne Mäkkeli.

