
 

URHEILUTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUS 2017 – 2018 

 

 

Tavoitteet 

 

1. Juniori-SaPKo pyrki omalta osaltaan nostamaan lasten ja nuorten kokonaisliikuntamäärää 

alueellamme.  

• harjoituksiin saapuminen kävellen / pyörällä 

• kesäajalla ylimääräisiä yhteisharjoituksia D, C ja B-junioreille aamuisin,  

• Etelä-Savon urheiluakatemia–toiminta 5 kertaa viikossa. Savonlinnan alueen toisen 

asteen oppilaitokset olivat mukana 3 kertaa viikossa, keskiarvo n. 11 pelaajaa / 

harjoituskerta 

•  6 – 9-luokkalaisilla oli mahdollisuus osallistua kaksi kertaa viikossa 

aamuharjoitteluun, keskiarvo oli n. 7 pelaajaa / harjoituskerta. 

• Savonlinnan seudun harrastekiekko yli 18-vuotiaille, sarjatoimintaan osallistui kuusi 

joukkuetta, jotka pelasivat yhteensä 34 ottelua. 

• Pipolätkä toiminta Savonlinnan seudun ja ympäryskuntien ulkokaukaloilla 

järjestettiin alle kymmenen krt riippuen kaukaloiden kunnosta, ilmoittautuneita 85 

lasta ja nuorta. 

• Koulu- ja eskarikäynnit Savonlinnan alueen kouluissa ja päiväkodeissa, osallistujia 

päivän aikana noin 700 lasta 

• Xamk yhteistyö 2005 – 2002 syntyneille, fysioterapia opiskelijat tekivät pelaajille 

lihastasapainokartoitukset  

• tyttökerhoa järjestettiin noin 20 krt, keskimäärin 6 osallistujaa 

• naisten harrastevuoroa järjestettiin noin 25 krt, keskimäärin 20 osallistujaa 

 

2. Yksilön kehittyminen joukkueessa 

• yhtenäinen testaustoiminta (SJL) D2 – B 2 krt vuodessa 

o ½ h juoksu 

o leuanveto 

o vatsalihas 

o yhden jalan kyykky 

o 30 m juoksu 

o 30 minuutin juoksu 

• pelaajakartoitus (leijonakortti, SJL) 

o kehityskeskustelut 

• taitojäät F, E, D (Joni Kotilainen) 

o maalivahdit: MV-jäät ja kesäharjoittelu 

 

3. Seurayhteistyö 

• RURaju Teamin kanssa tehtiin pelaajaliikennesopimus kaudelle 2017 - 2018. 

• Valmentajastartti Rantasalmella E ikäluokkien valmentajille järjestettiin viikolla 36. 

 

Toiminta 

 

Joukkueet aloittivat kautensa huhti-toukokuussa kesäharjoittelulla. Kesäharjoitteluun kuului kaksi 

kertaa tehtävät testit. Jääharjoittelua kesän aikana tarjottiin seuran puolesta ainoastaan 

maalivahdeille. 



Juniori-SaPKo järjesti yhden kiekkokoulun Tanhuvaarassa. Oma kiekkokoulu pidettiin (-09 

syntyneet ja nuoremmat) ennen koulujen alkua pääosin omille junioreille. ”Tehoviikot” 

Talvisalossa ennen koulujen alkua (B, C ja D ja E-junioreille). Oman kiekkokoulun ja tehoviikkojen 

oli tarkoituksena olla ns. virallinen startti kaudelle 2017 - 2018. 

Syysloman aikana järjestettiin luisteluleiri (kolme päivää, ilmoittautuneita 11). 

 

Seuran joukkueiden ilmoittautumiset sarjoihin ja lopulliset sarjapaikat: 

 

B-nuoret  Mestis karsinta - Suomi-Sarja 

C-02 Mestis karsinta - Mestis (sijoitus 3.) 

C-03 AAA  - AA 

D-04 AAA ja AA  - AA 

D-05 AAA ja AA  - AAA ja AA 

E-07 kaksi joukkuetta ei tasoja  

F-08 2 joukkuetta (Leijonaliiga) 

F-09 2 joukkuetta (Leijonaliiga) 

Leijona – kiekkokoulu 1, 88 ilmoittautunutta 

Leijona – kiekkokoulu 2, 39 ilmoittautunutta 

Leijona – kiekkokoulu Kerimäki 

 

Koulutus 

 

1. sisäinen koulutus 

• uudet valmentajat osallistuivat Minä valmentajana- koulutukseen syksyllä 

• taitojäiden aikana valmentajakerho ko. ikäluokille 

• päivitetty materiaali  

• valmentajakerhoa järjestettiin kauden aikana 3 kertaa 

• koulutukset (6 kpl) ja osallistuneet (liitteenä)  

 

 

2. Suomen jääkiekkoliiton koulutukset 

• ei osallistujia SJL:n ylimpiin koulutuksiin 

o maalivahtikoulutuksiin (2 kpl) osallistui kuusi eri valmentajaa 

• Hockey Centre – palvelu kaikille joukkueille 

 

Turnaukset 2017 - 2018 Tanhuvaarassa 

 

  19. – 20.8.2017 B 

  26.- 27.8.2017 2002 

  9. – 10.9.2017 2005 

7.-8.4.  2008 

14.-15.4.   2009 

28.-29.4.  2007 

 

Yhteenveto 

 

Seura lisäsi tietoisesti matalankynnyksen harrastetoimintaa järjestämällään toiminnalla. Saimme 

lisää alueemme lapsia, nuoria ja aikuisiakin liikkumaan ja harrastamaan jääurheilua enemmän. 

Tyttökiekon osalta osallistujamäärät eivät yltäneet tavoitteisiin, mutta vastaavasti naisten 

harrastajamäärä yllätti positiivisesti. 



Akatemiaharjoittelun aktiivisuus oli heikohkoa sekä varsinaisessa akatemiassa että esiakatemiassa. 

Esiakatemian puolella haastetta toivat koulujen nihkeähkö suhtautuminen aamuharjoitteluun. 

Seuran tavoitteena on mahdollistaa kaikille paikka harrastaa, tähän seura pyrkii sitouttamaan myös 

toiminnassa mukana olevat valmentajat. Osassa kilpajoukkueista tähän tavoitteeseen ei ylletty 100 

prosenttisesti. Valtaosalle pelaajista kuitenkin tarjottiin mahdollisuutta saada enemmän peliaikaa 

esim. nuoremmasta ikäluokasta kilpailusääntöjen mukaan.  

Seuramme tarkoituksena on myös antaa yksilöille mahdollisuus kehittyä tarpeeksi haastavassa 

ympäristössä. Tällä kaudella kolme pelaajaa pääsi Pohjola-leirille ja näistä yksi pelaaja 

ensimmäiselle maajoukkue-ehdokkaiden leiritykseen. 

Valmentajakoulutuksiin osallistui suuri määrä seuraamme tulleita uusia valmentajia. 

Valmentajatilanne oli kauden aikana suhteellisen hyvää. 

 

 

Valmennuspäällikkö 

Jori Kokkonen 


