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Vuosikertomus

JÄÄURHEILUJAOSTO
Yleistä
Jaoston tavoitteena on ollut tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa ja ringetteä omalla paikkakunnallaan sekä tarjota mahdollisuudet joukkueille toimia kohtuullisen budjetin
rajoissa ja lisäksi tarjota eritasoisille pelaajille edellytykset pelata seuran joukkueissa.
Jääkiekossa keväällä 2017 harrastusryhmiä on ollut kiekkokoulusta B-nuoriin asti, välistä puuttui
C-juniorit. Ringeten osalta harrastusryhmiä on ollut junioritasolla ringettekoulusta B-ringetteen asti,
välistä puuttui C-ringette. Syksyllä 2017 oli harrastusryhmiä jääkiekossa kiekkokoulusta B-nuoriin
asti, välistä puuttuen E-juniorit. Ringetessä on ollut mahdollista harrastaa kaikilla ikätasoilla. Lisäksi
jääkiekolla on ollut Edustuskiekko syksystä lähtien, ringettepuolella on ollut edustusjoukkue eli Ykkösringette koko vuoden 2017 ajan. B-ringette pelasi kaudella SM sarjaa, Ykkösringette valtakunnallista Ykkössarjaa.
Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2017 – 2018
Virve Aho
Sirpa Karkkonen
Riikka Lomppi
Janne Antola
Juha Kiviö
Mari Laine
Pauli Lehti
Henri Lomppi
Arja Jäspi
Katja Kiviö

puheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
ringettevastaava 30.04.2017 asti
varapj, ringettevastaava 01.05.2017 alkaen
jääkiekon yhdyshenkilö
maalivahtivarustevastaava . .2017 asti
maalivahtivarustevastaava . .2017 alkaen
kioskivastaava 30.04.2017 asti
kioskivastaava 01.05.2017 alkaen

Joukkueet 2016 – 2017
Mika Raula
Mari Laine
Hanna Kilpi
Jyrki Heinonen
Riikka Nieminen
Petri Seppälä
Merja Heikkinen
Janne Antola
Anu Toivonen
Juha Kiviö
Taina Jokinen
Tuire Salminen
Joukkueet 2017 – 2018
Jani Pihala
Mika Raula
Markku Touru
Mari Laine
Hanna Kilpi
Jyrki Heinonen
Riikka Nieminen
Susanna Mustonen
Tomi Mustonen

B-nuoret
D1 (03/04-juniorit)
E1 (05/06-juniorit)
F-juniorit
G-juniorit
kiekkokoulu
Ykkösringette
B-ringette
D-ringette
E-ringette
F-ringette ja ringettekoulu
F-ringette ja ringettekoulu

Edustuskiekko
B-nuoret
C1-juniorit
C2-juniorit
D2-juniorit
F1-juniorit
F2-juniorit
G-juniorit
Kiekkokoulu

Merja Heikkinen
Janne Antola
Anu Toivonen
Juha Kiviö
Taina Jokinen
Tuire Salminen
Janne Saarela

Ykkösringette
B-ringette
C-ringette
D-ringette
E-ringette
F-ringette
Ringettekoulu

Jääurheilujaosto kokoontui kauden aikana 10 kertaa, sekä lisäksi keväällä perustettu
jääurheilujaoston valmisteluryhmä (kokoonpanona puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, ringettevastaava, jääkiekon yhdyshenkilö) kokoontui kolme kertaa. Jyskeen
johtokunnassa jääurheilujaostoa edusti Virve Aho, varalle oli nimetty kevätkaudella
30.04.2017 asti Riikka Nieminen ja 01.05.2017 alkaen Juha Kiviö.
Talous ja varainhankinta
Joukkueet hoitavat varainhankintansa itse. Lisäksi joukkueet tekevät talkootyötä kioskissa, jolloin
joukkueet saavat kioskivuoroista hyvitystä jäämaksuista. Jaostolle tuloja tulee laitamainoksista,
joista tulevat rahat käytetään toiminnan kehittämiseen, koulutuksiin ja mahdollisesti jaetaan joukkueille. Lisäksi jaoston saamilla avustuksilla rahoitetaan maalivahtien varustehankintoja sekä yksilöiden lajitaitojen kehitystä tukevaa toimintaa kuten maalivahtijäätä ja taitojäätä. Syksyllä 2017 päätettiin jaoston toimesta tehdä jääurheilujaoston kausijulkaisu, joka rahoitettiin hankkimalla julkaisuun mainostajia. Julkaisua painettiin 1000kpl. Jaoston talous on tasapainossa.
Joukkueet ja harrastajamäärät
Jääurheilijoiden harrastajamäärä tällä hetkellä jääkiekossa 160 harrastajaa ja ringetessä 114 harrastajaa. Yhteensä jääurheilussa on mukana 284 harrastajaa.
Edustuskiekko:
Kaudella 2016-17 Laitilan Jyskeellä ei ollut edustuskiekkojoukkuetta.
Keväällä 2017 alettiin kokoamaan alkavaa kautta varten edustuskiekkojoukkuetta. Joukkueeseen löytyi innokkaita pelaajia sekä motivoituneet toimihenkilöt hyvinkin helposti.
Syksyllä 2017 edustuksen sarjakausi alkoi mollivoittoisesti, kauden avausviikonloppuna
aloitettiin tappioilla Luvialla ja Loimaalla. Sen jälkeen kausi on ollutkin laitilalaisten juhlaa.
Yhteensä 15:stä ottelusta edustus on ottanut 11 voittoa ja yhden tasapelin. Maalinteko on
onnistunut upeasti ja edustus onkin heiluttanut vastustajan verkkoa 131 kertaa ja päästänyt sarjan vähiten (42) maaleja. Tällä hetkellä tulevaisuus Jääkiekon edustusjoukkueella
on valoisa. Joukkueelta löytyy nuorta intoa ja vanhempien pelaajien kylmäpäisyyttä. Joukkueen nuorimman ja vanhimman pelaajan ikäero on 17 vuotta. Tämä kausi onkin ollut
nuorten erittäin taitavien pelaajien esiinnousu. Kotiotteluissa Laitilan Jääkukko -areenalla
on ollut aina loistava tunnelma ja yleisökeskiarvo on selvästi sarjan paras runsaalla 100
katsojalla per ottelu. Katsomoiden lehterillä on pelillisten otteiden ja taitavuuden lisäksi
ihasteltu joukkueen huomattavan hyvää henkeä. Edustusjoukkue haluaakin kiittää erityisesti nuoria jääkiekkoilijoiden alkuja, jotka ovat löytäneet tiensä jäähallille edustuksen pelien ajaksi ja kannustaneet innokkaasti Jyskeen voittoon. Tämä on ollut alusta alkaen tärkeä asia edustukselle, että lapset voivat löytää esikuvia ihan kotikaupunginkin jäältä. Joukkueessa on 29 pelaajaa, joista osa pelaa myös Jyskeen B-nuorissa. Tämä on ollut tärkeää
edustukselle, että B-nuorissa on paljon taitavia ja kypsiä pelaajia pelaamaan myös miesten tasolla. Joukkueen valmennuksesta ovat vastanneet Jari Kiiski ja Mika Koski, huoltajina ovat toimineet Kari Elo ja Lasse Marttila. Joukkueenjohtajan toimessa on ollut Jani
Pihala. Rahastonhoitajana on ollut Hanna-Mari Lempinen.

B-nuoret:
B-nuorten joukkue osallistui syksyllä 2016 Suomi-sarjan karsintaan, mutta ei lunastanut
kevääksi sarjapaikkaa, joten pelit jatkuivat aluesarjassa. Pelaajarinkiin kuului keväällä
2017 yhteensä 20 pelaajaa. Menestys ei ollut ihan odotetun laista, ja lopulta joukkue sijoittui yhdeksän joukkueen sarjassa kuudenneksi. B-nuorten valmentajina toimivat päävalmentajana Mika Koski ja apuvalmentajina Vesa Kuusisto ja Jari Laine. Huoltajina toimivat tehtävissään rutinoituneet Sauli Soini ja Jarkko Lähteenmäki. Joukkueenjohtajana
toimi Mika Raula. Harjoitteluinto ja osallistuminen säilyivät hyvänä koko kauden ajan.
Kaudeksi 2017-2018 joukkue muuttui jonkin verran. Vanhempien pelaajien tilalle saatiin
ilahduttavan paljon uusia pelaajia, lähinnä paluumuuttajia Raumalta ja Uudestakaupungista. ”Pelaajavärväystä” ei tarvinnut tehdä, sillä uudet pelaajat tarjosivat itseään joukkueeseen. Keväällä joukkue aloitti kesäharjoittelun sekä aktiivisen varainhankinnan 22 pelaajan vahvuudella. Uusina valmentajina aloittivat päävalmentajana Jeri Sorri sekä apuvalmentajana Kai Oksanen. Vanhoista valmentajista Vesa Kuusisto jatkoi pitkää valmennusuraansa. Huoltajina jatkoi tuttu taistelupari Soini & Lähteenmäki, joka sai vahvistuksekseen Jarmo Segerroosin. Joukkueenjohtajana toimi Mika Raula. Joukkue osallistui
edellisen vuoden tapaan Suomi-sarjan karsintoihin ja tällä kertaa paikan lunastaminen onnistui, Jyske B sijoittui kymmenen joukkueen sarjassa toiseksi ja jatkaa keväällä Suomisarjassa. Joukkueen motivaatio ja osallistuminen oli koko syksyn erinomaista.
B-nuorten joukkueessa on pitkällä aikajänteellä tapahtunut merkittävää kehitystä tuloksellisesti. Pitkäjännitteinen työ Jyskeen pitkäikäisimmän jääkiekkojoukkueen osalta on tuottanut tulosta. Jyskeen B-nuoret toimivat kukin vuorollaan kiekkokoulun apuohjaajina.
C1-juniorit:
Kaudella 2016-17 Laitilan Jyskeellä ei ollut C-junioritasolla joukkuetta.
Kaudella 2017-18 Jyskeen C1-juniorijoukkue koostuu 18 pelaajan rungosta, jota täydennetään tarpeen mukaan B- ja C2-junioreilla. Syksyllä 2017 joukkue pelasi C-nuorten
Suomi-sarja karsintaa voittaen oman lohkonsa. Pelejä kertyi 17, joista 16 voitettiin ja yhdessä tuli tappio sarjassa toiseksi sijoittuneelle. Otteluista kotiotteluita oli yhdeksän. Muutamiin otteluihin saimme apuja Jyskeen B- ja C2-junioreista, B:stä ollen mukana kolme
pelaajaa yhteensä kahdeksassa pelissä ja C2:sta kaksi pelaajaa myös niinikään kahdeksassa ottelussa. Joukkueen toimihenkilöinä ovat: joukkueenjohtaja Markku Touru, valmentaja Mika Tapani, mv-valmentaja Esa Salo, huoltajat Jouni Uusitalo ja Marko Elokaski
sekä rahastonhoitaja Heidi Yli-Kaila.
C2-juniorit:
Kaudella 2016-17 Laitilan Jyskeellä ei ollut C-junioritasolla joukkuetta.
Kaudelle 2017-18 C2-juniorijoukkueen muodostavat viime kauden D1-juniorit muutaman
pelaajan siirtyessä toiseen seuraan. Kesän ajan joukkue harjoitteli, kesälajien ohella, kerran viikossa yhteisesti. Harjoituspaikkoja vaihdeltiin tilanteiden ja olosuhteiden mukaan,
jotta pidettäisiin mielenkiintoa yllä. Syksy pelattiin C2 AA-sarjaa kuuden joukkueen alkulohkossa, jossa sijoitus oli toinen TuTon voittaessa lohkon. Joukkueesta kutsuttiin Frans
Urpolahti Länsirannikon alueen Pikku-Pohjola kartoitukseen, joka järjestettiin 11.11.2017.
Joukkueen valmennuksesta ovat vastuussa Janne Ylitalo ja Sami Ojanen. Joukkueenjohtajina toimivat Tiia Ojala, Mari Laine ja Mira Ranta. Huollon vastuuhenkilöinä ovat Jouko
Kinnunen ja Juha Pere. Joukkueen valmentajat ovat toimineet pelaajien kanssa jo monta
vuotta tuloksellisesti. He tuntevat pelaajien vahvuudet ja osaavat kehittää pelaajia oikeaan
suuntaan. Harjoitukset ovat olleet monipuolisia ja kaiken kaikkiaan pelaajat tyytyväisiä.

Joukkueen huoltajat ovat jo kokeneita ja erittäin tarpeellisia onnistuneisiin harjoituksiin ja
peleihin.
D-juniorit:
Kevät 2017 pelattiin jääkiekkoa D1 AA-sarjaa länsirannikon alueella. Vastustajat tulivat
kaikki Varsinais-Suomesta tai Satakunnasta. Keväällä pelejä oli 10, koko kauden aikana
23 ottelua. Kaikki pelit pelattiin hyvin loppuun asti taistellen. Sijoitus oli lopulta 11 joukkueen sarjassa seitsemäs. Keväällä sarjaotteluiden päätyttyä matkattiin Tukholmaan pelaamaan kansainvälisiä otteluita kolmipäiväiseen Farsta Hockey Trophy-turnaukseen. Kahdeksan joukkueen turnauksessa päästiin pelaamaan viisi kovatasoista ottelua. Kotiin matkattiin monta hienoa kokemusta rikkaampina. Turnaus oli opettavainen niin pelillisesti kuin
ryhmässä toimimisen näkökulmasta. Koko kauden ajan harjoiteltiin aktiivisesti jäällä 3krt /
vko. Joukkueessa pelasi 16 kenttäpelaajaa ja kaksi maalivahtia. Kenttäpelaajista oli kaksi
tyttöä. Keväällä palkittiin joukkueen vuoden harjoittelija Juho Ylitalo sekä fairplay pelaaja
Risto Kinnunen. Joukkueen valmennuksesta olivat vastuussa Janne Ylitalo ja Sami Ojanen. Joukkueenjohtajina toimivat Tiia Ojala, Mari Laine ja Mira Ranta. Huollon vastuuhenkilöinä toimivat Jouko Kinnunen ja Juha Pere.
Kaudella 2017-18 D2-juniorijoukkueessa pelaavat viime kauden E1-joukkueen pelaajat.
Kesällä oli suurimmaksi osaksi taukoa harjoituksista muutamia treenikertoja lukuun ottamatta. Jääkauden alkaessa aloitettiin jälleen treenaaminen täydellä teholla, alussa 3krt /
vko ja sarjapelien alettua 2krt /vko. Syksyllä pelattiin D2 AA-sarjaa ja pelien määrä tuplaantui viime kauteen verrattuna. Syyskaudella oli 16 peliä, tarkoittaen, että melkein joka
viikonloppu oli peli ja joku viikonloppu kaksikin peliä. AA-sarja oli tiukka ja useimmat pelit
hävittiin hienosta taistelusta huolimatta. Syyssarja päättyi 09.12. pikkujoulupitsoihin ja joulutauko vietettiin lomaillen sekä odottaen kevätsarjan pelejä. Joukkueen vahvuus on 16
pelaajaa. Joukkueenjohtaja on Hanna Kilpi, valmennuskolmikon muodostavat Juha Harikkala, Teemu Niro ja Olli Kilpi. Huoltajina toimivat Tapio Isolauri ja Matti Kuusisto sekä
rahastonhoitajana Mona Järnberg.
E-juniorit:
Kevätkauden 2017 E1-juniorit pelasivat A-sarjaa. E-junioreiden sarjassa ei sarjataulukkoa
julkaistu, mutta kauden aikana yksikään ottelu ei päättynyt tappioon, joten kauteen ei voi
olla kuin tyytyväinen. Lopputurnaukseen E1-joukkue matkasi Piispalaan, jossa osallistuttiin AA-tason turnauksen. Alkupelit sujuivat todella hyvin ja tällä suorituksella päästiin
pronssiotteluun asti. Pelaajille oli hieno kokemus aloittaa pronssiottelu siniviivalla seisten
ja Maamme-laulua kuunnellen. Turnauksen parasta antia olivat erilaiset alkuverryttelyt ja
pelaajahaastattelut pelien jälkeen. Pronssiottelu hävittiin niukasti ja lopullinen sijoitus oli
neljäs.
Kaudella 2017 – 2018 ei ole E-sarjatason joukkuetta.
F1-juniorit:
Kaudella 2017-18 F1-juniorijoukkue koostuu viime kauden F2-joukkueesta. Kevätkauden
harjoitukset aloitettiin elokuussa. Harjoituksia joukkueella oli nyt kolme kertaa viikossa
maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin. F1-juniorit järjestivät kauden avaustapahtumana Laitilassa 10 joukkueen turnauksen. Joukkueita oli mukana aina Vaasasta asti. Turnaus sujui hienosti niin pelillisesti kuin taloudellisestikin, sillä Jyske otti turnauksessa kaksoisvoiton ja talouspuolella tuloa oli niin hyvin, että saatiin lähes koko kauden kulut peittoon. Lokakuulta alkaen joukkue on pelannut jääkiekkoliiton alaista Leijonaliigaa. Leijonaliigassa muut joukkueet olivat pääasiassa Turunseudulta. Joukkueen pelit sujuivat hienosti ja molemmat peliryhmät voittivat lähes kaikki ottelunsa. Joukkueessa oli pelaajia
yhteensä 22, 21 poikaa ja yksi tyttö. Joukkuetta valmensivat Mika Julkunen ja Matias

Valavuo apunaan Petri Niela. Huoltajana Henri Lomppi ja joukkueenjohtaja Jyrki Heinonen.

F2-juniorit:
Keväällä 2017 F-juniorit pelasivat Rauman Lukon järjestämää Lähialueliigaa kahdella peliryhmällä. Sarja sujui hienosti, kummallakin peliryhmällä oli vain yksi tappiollinen ottelu
loppukauden otteluista. Lähialueliigan lisäksi pelattiin harjoitusotteluita UJK:n 07- ja 08syntyneitä vastaan sekä Lännen Kiekkoa vastaan Laitilassa ja Säkylässä. Kauden loppuhuipentumana joukkue osallistui Porin Ässien järjestämään turnaukseen. Tasaisessa ja
kovatasoisessa turnauksessa Jyskeen peliryhmät sijoittuivat 16 joukkueen joukossa sijoille 4. ja 9. Turnauksen tasaisuudesta kertoo se, että kumpikin joukkue hävisi turnauksen
voittaneelle Ässien joukkueelle vain maalilla. Harjoituksissa kahdesti viikossa ja peleissä
kaikki pelaajat kävivät erittäin innokkaasti koko kauden ajan, ja jokainen pelaaja kehittyi
isoin harppauksin luistelussa ja pelillisissä taidoissa. Joukkueessa oli yhteensä 22 pelaajaa, joista viisi 2007 syntynyttä poikaa ja kaksi 2006 syntynyttä tyttöä. 2008 syntyneitä Gjunioreita kävi lisäksi pelaamassa joukkueen apuna lähialueliigan pelejä. Joukkuetta valmensivat Mika Julkunen ja Matias Valavuo sekä heidän apuna Petri Niela. Huoltajana
toimi Henri Lomppi ja joukkueenjohtajana Jyrki Heinonen.
Syksyllä F2-junioreihin siirtyivät G-junioreissa aiemmin pelanneet 13 pelaajaa, joista kaksi
on tyttöjä ja kaksi 2010 syntynyttä. Harjoituksia joukkueella on kahdesti viikossa, ja jääkausi aloitettiin 15.08. Joukkue pelaa Rauman Lukon järjestämää lähialueliigaa, ensimmäinen peli oli 07.10.2017. Syyskausi huipentui lähialueliigan jouluturnaukseen Kivikyläareenalla 17.12. Joululomaa pidettiin kahden viikon ajan. Joukkueenjohtajana toimii Riikka
Nieminen ja valmennuksesta vastaavat Petri Seppälä ja Marko Aaltonen.
G-juniorit ja kiekkokoulu:
Keväällä 2017 Jyskeen G-juniorit pelasivat Rauman Lukon järjestämää Kettuliigaa. G-juniori-ikäisillä ei julkaista ottelutuloksia eikä sarjataulukoita. Joukkueen vahvuus oli 19 pelaajaa, joista kaksi oli tyttöjä. Kevätkausi aloitettiin heti viikolla 1, jääharjoituksia oli kahdesti viikossa. Torstain harjoitusvuoroon lisättiin kevätkaudella ohjattu alkulämmittely. Kevätkausi huipentui kettuliigan kevätturnaukseen Tuki-areenalla 25.03.2017. Joukkueen
omat päättäjäiset pidettiin 23.4 Turun Super Parkissa. Joukkueenjohtajana toimi Riikka
Nieminen ja valmennuksesta vastasivat Marko Aaltonen, Petri Seppälä, Antti Kivistö ja
Mika Tapani.
Syksystä 2017 alkaen G-junioreiden valmennusvastuussa ovat olleet Antti Kivistö, Tommi
Aaltonen, Tomi Mustonen ja Jarno Vainio. Joukkueenjohtajana on toiminut Susanna Mustonen. Joukkueessa pelasi syyskaudella 19 pelaajaa, joista kaksi oli tyttöjä. Syyskauden
jääharjoitukset aloitettiin elokuun puolivälissä ja harjoituksia on ollut kahdesti viikossa.
Joukkue pelasi Rauman Lukon järjestämää Kettuliigaa 30.09. alkaen. Syyskausi huipentui
Kettuliigan jouluturnaukseen Kivikylä-areenalla 17.12.2017. Joululomaa pidettiin viikko
52.
Kiekkokoulussa kaudella 2017-2018 harjoitteli 23 pelaajaa, joista kolme oli tyttöjä. Harjoituksia oli kerran viikossa, lauantaina tai sunnuntaina. Kiekkokoulua oli syksyn 2017 aikana
yhteensä 10 kertaa. Kiekkokoulun valmentajina toimivat Tomi Mustonen ja Jyrki Laine.
Yhdyshenkilönä toiminnalle on ollut Riikka Nieminen.
Jo jouluun mennessä oli nähtävissä jokaisessa kiekkokoululaisessa hienoa kasvua ja kehitystä. Kiekkokauden aikana oli isänpäivän kunniaksi isät/isoisät/lähimmäinen kutsuttu
kiekkokoululaisille yllätyksenä jäälle ja joulukuun viimeisenä kiekkopäivänä joulupukki oli

käynyt tuomassa lahjat luistelijoille sinä aikana kun he olivat jäällä. Kiekkokoulun syyskausi huipentui ensin kotikentällä ottelulla vanhempia vastaan ja sitten päästiin vielä ihan
oikean pelin makuun, kun Uudenkaupungin kiekkokoululaiset tulivat Laitilaan.

Ykkösringette:
Kauden 2016-2017 joukkue koostui 16+2 sitoutuneesta ja motivoituneesta pelaajasta.
Joukkueen vastuuvalmentajana toimi Tommi Salonen, valmennuksessa olivat lisäksi mukana Harri Hellsten ja Petri Niemikko. Joukkueenjohtajana toimi Merja Heikkinen, rahastonhoitajana Juha-Matti Paavola. Huollosta vastasivat Suvi Syrjä ja Juha Kiviö. 2016-2017
Ykkössarjassa pelasi 10 joukkuetta. Joukkue eteni vahvasti välieriin, joissa kohtasi Hyvinkään ringeten. Välieräotteluita pelattiin kolme, ensimmäinen päättyi Hyvinkään voittoon
Laitilassa, toinen Jyskeen voittoon Hyvinkäällä ja kolmas Jyskeen kannalta harmittavasti
Hyvinkään voittoon Laitilassa näin olleen Hyvinkään matkaten finaaliin ja Jyskeen pronssiotteluun Turun ringetteä vastaan. Ottelu pelattiin Laitilassa 19.03.2017 ja päättyi Jyskeen pronssijuhliin.
Kaudella 2017-18 joukkue muodostuu 14+3 pelaajasta. Joukkue osallistuu naisten Ykkössarjaan. Joukkue aloitti kesäharjoittelun toukokuussa, omatoiminen harjoitusjakso pidettiin
heinäkuun ajan. Jääharjoitukset alkoivat 14.08. ja harjoituksia on ollut jäällä 3krt / vko ja
lisäksi oheisharjoittelua 3krt / vko. Otteluiden osalta kausi aloitettiin avausturnausviikonloppuna Turussa syyskuulla. Ensimmäinen tavoite kaudelle oli saada hyvä startti sarjassa
ja sarjan jatkuessa tavoitteena on naisten SM-sarjaan nousu. Tärkeitä tavoitteita ovat
myös pelaajien yksilötaitojen ja joukkuepelaamisen kehittäminen, urheilullisen elämäntavan tukeminen, positiivisen hengen luominen ja toisten kannustaminen. Ykkössarjan runkosarjan pelejä on yhteensä 20. Ensimmäinen runkosarjan peli oli kotihallissa 24.09.2017
Hyvinkään ringetteä vastaan. 27.11. – 03.12.2017 järjestetyissä ringeten MM-kisoissa Kanadassa oli Jyskeen naisten Ykkössarjan joukkueesta kuusi pelaajaa mukana U21-maajoukkueen vahvuudessa. Runkosarjan pelit tullaan saamaan päätökseen 24.02.2018,
jonka jälkeen tavoitteena on välierien kautta finaalipaikka. Vuoden vaihteessa runkosarjassa sijoitus on 2. Otteluita on pelattu tähän mennessä 13, joista 9 voittoa, 2 tappiota ja
2 tasapeliä. Toimihenkilöinä ovat seuraavat henkilöt: joukkueenjohtajat Merja Heikkinen
ja Juha Kiviö, vastuuvalmentaja Marlena Peltonen, valmentajat Harri Hellsten, Petri Niemikko ja Pasi Kyllönen, huoltajat Juha Kiviö ja Suvi Syrjä, rahastonhoitaja Juha-Matti Paavola.
B-ringette:
B-SM-sarja kevät 2017: Kaudella 2016–2017 B-SM-sarja jatkui vuoden 2017 puolella kahdeksalla ottelulla, joista saldona 7 voittoa ja yksi tasapeli. Jyske voitti runkosarjan ylivoimaisesti häviämättä otteluakaan maalierolla 120–46. Välierässä edellisvuoden tapaan
Forssan Palloseurasta ei ollut haastajaksi ja Jyske eteni finaaliin maalein 7-4. Finaalissa
vastaan asettui toisintona vuoden 2016 finaalista Järvenpään Haukat. Finaali tarjosi paikalle saapuneille 277 katsojalle kiivaan taiston suomenmestaruudesta, ja vaihtelevien
käänteiden jälkeen Jyskeen tytöt olivat finaalissa ansaitusti parempia tuloksella 8-5. Näin
B-ringeten Suomen mestaruus tuli kolmannen kerran peräkkäin Laitilaan. Joukkueen valmennuksesta vastasi Petri Niemikko. Joukkueenjohtajana toimi Janne Antola, rahastonhoitajana Arja Jäspi. Huoltajina toimivat Juha Kiviö ja Ilkka Siivonen.
B-SM-sarja syksy 2017: Jyskeen B-ringeten kausi alkoi SM-karsinnalla, jossa joukkueelle
kertyi 12 ottelua. SM-karsinnan joukkue selvitti puhtain paperein menettäen vain yhden
pisteen tasapelissä Luviaa vastaan. A-lohkosta jatkoon selviytyivät myös FoPS Forssasta,
VG-62 Naantalista ja EKS Espoosta. Joulukuun alussa alkoi varsinainen SM-sarja. Joulu-

taukoon mennessä varsinaisen SM-sarjan alku alkoi joukkueelta poikkeuksellisen tahmeasti ja kahdesta ensimmäisestä pelistä tuloksena tasapelit, vuoden 2017 viimeinen ottelu
päättyi helpottavaan avausvoittoon Helsingissä. Joukkue siirtyi joululomalle melko hyvillä
mielin ja jäi odottamaan vuoden 2018 otteluita. Kauden 2017–2018 joukkueen valmennuksessa jatkaa kauden 2016–2017 kulta-valmentaja Petri Niemikko apunaan kaudella
2015–2016 B-SM kulta-valmentaja Marlena Peltonen, joka RNK visiitin jälkeen saapui takaisin Laitilaan ja Jyskeeseen. Joukkueenjohtajana toimii Janne Antola apunaan Juha Kiviö ja rahastonhoitajana jatkaa laadukasta työtään Arja Jäspi. Huoltajina toimivat Juha
Kiviö ja Jaska Virtanen.
Kauden 2016–2017 mestaruuden sekä voittamattomuuden johdosta joukkue pokkasi Jyskeen vuoden 2017 palkintogaalassa ”Vuoden Joukkue”-tittelin sekä joukkueen keskushyökkääjä Taru Kylä-Kaila palkittiin ”Matkalla Mestariksi”-palkinnolla. Laitilan kaupungin
vuoden 2017 palkintogaalassa joukkue palkittiin niin ikään ”Vuoden Joukkue”- pokaalilla.
Joukkueen joukkueenjohtajana ja huoltajana toiminut Juha Kiviö palkittiin Varsinais-Suomen Urheilugaalassa Laitilan vuoden 2017 seuratyöntekijänä ansioituneesta työstään
Jyskeen jääurheilun hyväksi.
C-ringette:
Kevätkaudella 2017 ei ollut C-ringette joukkuetta.
Kaudelle 2017-18 perustettiin C-ringette joukkue runkonaan viime kauden D-ringettejoukkue. Joukkue on pelannut CSM-sarjaa. Toukokuussa alkoi asennoituminen tulevaan kauteen ja pelaajamääriä sekä ikäjakaumaa kartoitettiin. Pohdintojen jälkeen päätettiin nostaa
koko viime kauden D-joukkueen C-sarjaan. Tiesimme että kaudesta tulee haastava pienellä ja nuorella joukkueella. Alkukeväällä saatiin heti ikäviä uutisia yhden tytön ilmoittaessaan harrastuksen lopettamisesta ja yksi tyttö ilmoitti jäävänsä yli-ikäisenä pelaamaan
D-sarjaa. Kuitenkin joukkueemme vahvistui uusilla pelaajilla, rinkiin saatiin lisää yksi maalivahti sekä viisi uutta kenttäpelaajaa. Joukkueen pelaajista 6 on ali-ikäisiä (5 tyttöä 2004
ja 1 tyttö 2005 syntyneitä) sekä yksi yli-ikäinen (syntynyt 2001). Vahvuuteemme saimme
myös huoltaja Ilkka Siivosen sekä rahastonhoitaja Susanna Laineen. Joukkueen valmentajina jatkoivat Marko Grönroos ja Satu Heikola. Myöhemmin syksyllä valmennustiimi vahvistui vielä Jenna Siivosella. Joukkueenjohtajina jatkoivat Päivi Tapani ja Anu Toivonen.
Toukokuussa lähdettiin kesätreeneihin kokoonpanolla 16+2. Kesällä harjoituksia oli kerran
viikossa vaihtelevasti, osa pururadalla, osa jalkapallokentällä. Muutaman kerran loppukesästä päästiin myös piirtämään muutamat piirrot Säkylän jäähallilla harjoitusten ja harjoituspelien merkeissä. Syyskausi alkoi 16.09.2017 ja alkusarjassa oli 10 peliä, joista taistelimme 2 voittoa, yhden tasapelin sekä 7 kirvelevää tappiota. Loppusijoitus kuuden joukkueen alkusarjassa oli viimeinen eli kuudes sija. Alempi jatkosarja alkoi heti alkusarjan
loputtua, eli 18.11. ja ennen joulutaukoa ehdimme pelata kolme ottelua, joista kaksi tappiota ja yksi voitto.
D-ringette:
D-ringeten osalta kevätkausi käynnistyi tammikuun lopussa ja loppui maaliskuun 26 päivä
tasapeliin. Kevätkaudella pelejä karttui seitsemän joista 3 voittoa, 2 tappiota sekä 2 tasapeliä. Loppusijoitus sarjataulukossa oli hienosti kolmas. Huikean hyvä saavutus tiukassa
sarjassa. Sijoituksissa edelle menivät vain FoPS ja UJK. Lukko, Nokia, VG-62 jäivät muun
muassa jälkeen. Kaikki joukkueen 12+2 pelaajaa sekä valmentajat jaksoivat hienosti rankan kauden loppuun asti. Joukkueessa pelasi kaksi yli-ikäistä (02-syntynyttä) tyttöä ja yksi
ali-ikäinen (05-syntynyt). Joukkueen toimihenkilöinä toimivat valmentajat Satu Heikola ja
Marko Grönroos sekä joukkueenjohtajina Päivi Tapani ja Anu Toivonen. Sarjan päätyttyä
Taukoa pidettiin reilusti yli kuukauden verran, vedettiin henkeä ja mietittiin tulevaisuutta.
Koko viime kauden D-joukkue nousi C-joukkueeksi keväällä 2017.

Kesän lähestyessä likipitäen sama joukkue, kuin viime kauden E-ringette, ilmoittautui Djunioreiden aluesarjaan. Kesällä joukkue harjoitteli säännöllisesti ja valmistautui tulevaan
D-aluesarjaan huolellisesti. Kesän aikana joukkueelle järjestettiin monipuolisesti erilaisia
harjoitteita sekä illanviettoja. Jo sarjaan ilmoittautumisen yhteydessä tiedostettiin, että olisimme mukana nuorella joukkueella ja mitään tuloksellisia tavoitteita ei asetettu. Tavoitteeksi asetettiin yksilöiden kehittyminen, joukkuetaktiikan alkeiden sisäistäminen sekä
luoda myönteinen oppimisilmapiiri ja ohjata oikeanlaista tavoitteellisuutta.
D-junioreiden aluesarja käynnistyi joukkueen osalta 1. lokakuuta 2017. Syksyn aikana otteluita kertyi kaikkiaan 12 kappaletta. Otteluissa joukkue sai suunniteltua kokemusta nuorelle ryhmälle, hyvällä harjoittelulla ja joukkuehengellä varustettuna sarjapelit sujuivat mallikkaasti. Otteluista joukkue saalisti kaksi voittoa, yhden tasapelin ja loput ottelut kääntyivät
vastustajien voitoiksi. Syyskauden otteluiden perusteella oli selvästi havaittavissa, että
joukkueen kehitys ja lajin tuomat haasteet olivat juuri oikeanlaiset. Syyskaudella joukkueen maalivahdit osallistuivat Jyskeen jääurheilujaoston tarjoamille maalivahtijäille, jotka
koettiin todella kehittäviksi ja tarpeellisiksi. Lisäksi joukkue sai todella laadukasta oppia
järjestetyistä taitojäävuoroista, joissa lajin ehdoton ammattilainen Susanna Tapani jakoi
osaamistaan joukkueen harjoituksissa. Kauden 2017–2018 joukkueen toimihenkilöinä jatkoivat edelliskauden ryhmä. Joukkueenjohtajina toimivat Juha Kiviö ja Hanna Vaaraslahti,
valmennuksesta vastaavat Sirpa Karkkonen ja Mari Laine, huoltajina toimivat Kati Mäntysalo ja Rosi Lomppi ja rahastonhoitaja on Katja Kiviö.
E-ringette:
Kevätkausi E-ringetellä jatkui 14. tammikuuta ja kevätkauden viimeinen sarjaottelu pelattiin 7. maaliskuuta. Kevätkaudella otteluita kertyi kuusi ja niissä otteluissa joukkue keräsi
roppakaupalla kokemuksia ja lajin taidot kehittyivät mukavasti jokaisella pelaajalla. E-junioreiden sarjassa ei julkaista tilastoja eikä sarjataulukkoa. Kauden pelillinen päätös koettiin osallistumalla Ilveksen järjestämään Kevät-turnaukseen huhtikuun ensimmäisenä päivänä. Turnauksessa joukkue kohtasi kotijoukkue Ilveksen, UJK:n, Walapaisin ja EKS:n.
Joukkueen kauden päättäjäiset vietettiin huhtikuussa. Jääurheilujaoston kauden päättäjäisissä huhtikuussa palkittiin joukkueesta kauden 2016-17 harjoittelijana Regina Lomppi
ja fair play -pelaajana Viivi Virtanen. Lisäksi 2005-syntyineistä pelaajista yksi palkittiin Ekin
pytyllä. Tästä ikäryhmästä tämän palkinnon sai ansioituneesti Pinja Toivonen. Joukkueen
kausi sujui mallikkaasti, pelaajat kehittyivät suunnitellusti ja iloinen mieli säilyi kauden ajan.
Kauden 2016–2017 E-ringeten joukkueen toimihenkilöryhmän muodostivat: joukkueenjohtajat Juha Kiviö ja Hanna Vaaraslahti, valmentajat Sirpa Karkkonen ja Mari Laine, huoltajat Kati Mäntysalo ja Rosi Lomppi, rahastonhoitaja Katja Kiviö.
Syksyllä 2017 Länsi-Suomen aluesarjassa pelannut E-ringette joukkue koostui 2006-2009
syntyneistä pelaajista. Joukkue on ikärakenteeltaan erittäin nuori, kuitenkin F-ringetestä
nousseet 2008 syntyneet pelaajat ovat olleet lajin parissa jo monta vuotta ja näin seuraavalle sarjatasolle nousu toi tarvittavaa innostusta tukien pelaajien kehitystä lajin parissa.
E-ringeten vahvuus on 11+1, ja lisäksi 6+1 D-joukkueen pelaajaa saavat osallistua E-sarjatason otteluihin. E-ringette harjoittelee yhdessä D-ringeten kanssa kahdesti viikossa. Otteluissa ollaan koettu voittoja, tappioita sekä yksi tasapeli. Kaukaisin vastustaja on Tikkakosken Tikka. Toimihenkilöryhmä muodostuu seuraavasti: joukkueenjohtajat Taina Jokinen ja Sanna Tala, valmentajat Sirpa Karkkonen, Mari Laine, Iina Virtanen ja Teijo Lahdenranta, huoltajat Katriina Rintanen ja Tanja Välimäki, rahastonhoitaja Hanna Vaaraslahti.

F-ringette / ringettekoulu:
Keväällä 2017 F-ringette pelasi Länsi-Suomen aluesarjassa. F-ringeten innokkaat tytöt
harjoittelivat jäällä kahdesti viikossa. Pelaajia joukkueessa oli 22. Valmentajina toimivat

Lotta Laaksonen ja Nora Niemikko. Huoltajina olivat Katriina Rintanen ja Teuvo Lahdenranta. Joukkueenjohtajina toimivat Taina Jokinen ja Tuire Salminen. Sarjassa menestyttiin
hyvin. Kesätauolle jäätiin tietäen, että melkein kolmasosa joukkueesta siirtyy E-ringeten
kirjoille.
Syksyllä 2017 F-ringette pelasi Länsi-Suomen aluesarjassa, jossa kuluvalla kaudella
kauimmat vieraspelit on pelattu Tikkakoskella. Pelaajia joukkueessa oli aloittaessa 17,
mutta syksyn edetessä pelaajia saatiin lisää ja talvella heitä oli jo 23. Valmentajina toimivat
Lotta Laaksonen ja Nora Niemikko sekä maalivahtivalmentajana Jyrki Laine. Huoltajina
olivat Anu Tolvanen ja Tapio Kylä-Heiko. Joukkueenjohtajana toimi Tuire Salminen.
Ringettekoulu on kulkenut F-ringeten rinnalla samoilla viikkoharjoitusmäärillä. Vahvuus on
ollut noin 23 harrastajaa. Ringettekoulun valmentajina toimivat Mira Laine, Maria Luoto ja
Teresa Tapani.
Toiminta
Jaoston ja jaoston alaisten joukkueiden kilpailu- ja sarjatoimintakausi alkaa elokuussa, kun halliin
tehdään jää ja päättyy huhtikuussa sarjojen päätyttyä. Uusi kausi alkaa muutaman viikon palautumisen jälkeen alkukesästä joukkueiden kesäharjoituksilla. Jaoston ja joukkueiden toiminta on siten
ympärivuotista. Keväällä 2017 jatkettiin syksyllä aloitettuja uusia toimintamalleja, taitojäätä ja maalivahtijäätä. Taitojään ohjaajana toimi Janne Peltola ja maalivahtijään vastuuohjaajina toimivat Miia
Ketoniemi ja Esa Salminen. Syksystä 2017 alkaen taitojäiden valmentajina ovat toimineet kiekkopuolella Petri Varjonen ja ringettepuolella Susanna Tapani. Maalivahtijää järjestettiin vuoden 2017
aikana keväällä maaliskuun loppuun asti ja syksyllä syyskuulta alkaen noin kerran kuukaudessa.
Valmennustoiminta on avointa kaikille seuran maalivahdeille valmentajineen. Näiden myötä on
pystytty tarjoamaan entistä laadukkaampaa juniorivalmennusta, erityisesti panostamalla erikoisosaamisalueisiin.
Tapahtumat
Kuluneen toimikauden aikana järjestettiin eri-ikätasoilla pelipäiviä sekä jääkiekko- että ringettejoukkueiden puolesta. Keväällä isoin jääurheilutapahtuma oli B-ringeten SM-finaaliottelu, joka keräsi
paikalle lähes 300 katsojaa. Ringettekoulussa järjestettiin kaveripäiviä, kiekkokoulu aloitti toimintansa lokakuussa. Kevättalvella 2016 ja alkusyksystä 2017 yhteistyössä Rauman Lukon kanssa
järjestettynä nähtiin Jääkukko areenalla jääkiekon A-junioreiden SM-liigaa. Syksyllä 2017 jaosto
osallistui yhdessä kuuden muun Jyskeen jaoston kanssa liikunnallisen koulupäivän järjestämiseen
tarjoten Kappelimäen koululaisille mahdollisuuden tutustua jääkiekkoon ja ringetteen.
Osallistumiset arvokisoihin ja huomioinnit
Alkuvuodesta 2017 Laitilan kaupungin palkitsemistilaisuudessa Jyskeen Jääurheilujaoston ehdottamista palkittavista vuodelta 2016 seuraavat palkittiin: Vuoden joukkue: Jyske B-ringette ja Vuoden vetäjä: Petri Niemikko.
Loppusyksystä Kanadassa järjestettyihin ringeten MM-kisoihin pääsivät Jyskeestä Suomea edustamaan U21-maajoukkueeseen seuraavat pelaajat: Elo Olga, Kyllönen Laura, Kylä-Kaila Taru, Niemikko Nora ja Ylitalo Lotta. U21-maajoukkue voitti MM-hopeaa.
Joulukuussa 2017 Jyskeen palkitsemistilaisuudessa huomioitiin seuraavat: Matkalla mestariksi –
palkinnon sai Taru Kylä-Kaila, Vuoden joukkueena palkittiin B-ringette ja lisäksi SM-menestyksestä
palkittiin B-ringette.
Nuorten maajoukkueleirityksessä olivat mukana Elo Olga, Kyllönen Laura, Kylä-Kaila Taru, Laine
Ellisofia, Niemikko Nora ja Ylitalo Lotta. U17-leirityksessä olivat mukana Antola Eveliina, Lehti Iida,
Lukkala Julia, Niemikko Nita ja Palonen Enni.

Varsinais-Suomen Urheilugaalassa palkittiin Laitilan kaupungin ja LiikU ry:n toimesta Laitilan vuoden 2017 seuratyöntekijänä ringettevastaavana toimiva sekä monen joukkueen toiminnassa mukana oleva ja Jyskeen jääurheilun aktiivinen toimija, kehittäjä ja visiönääri Juha Kiviö.

JALKAPALLOJAOSTO
Yleistä
Laitilan Jyskeen jalkapallojaoston toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus harrastaa maailman suosituinta urheilulajia kohtuullisin kustannuksin. Pääpaino on junioritoiminnassa. Toimintaa
pyörittävät itsenäisesti toimivat ikäkausijoukkueet. Jalkapallojaosto muodostuu joukkueiden toimihenkilöistä ja sen roolina on koordinoida koulutusta ja muuta toimintaa, sekä olla yhteyskanavana
ulkopuolisiin sidosryhmiin.
Vuonna 2017 lisenssipelaajien määrä oli 115. Maksettujen lisenssien määrä laski vuoteen 153
verrattuna 38 kappaleella.
Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2017
Mika Lintula
Ursula Torninoja
Ursula Torninoja
Mika Lintula
Mika Lintula
Kirsi Vainio

puheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
kilpailuvastaava
nuorisovastaava
varapuheenjohtaja

Joukkueet 2016
Anu Tolvanen
Simo Welling
Sami Peltomäki
Ilkka Vuorela
Henri Saloma
Heidi Antola
Kaisa Lehtola
Kimmo Sorri
Juha Lehtola
Joni Vuorinen
Esa Uusikartano

T04-07
T08-09
T10
P02
P03
P04
P05
P06
P08
P09
M50

Jalkapallojaosto kokoontui kauden aikana 2 kertaa. Jyskeen johtokunnassa jalkapallojaostoa edusti Kirsi Vainio ja varalla Mika Lintula.

Talous ja varainhankinta
Kullakin joukkueella on omat tilinsä ja ne hoitivat itsenäisesti rahoituksensa. Tulonhankkimiskeinoina olivat talkoot, turnaukset ja sponsorisopimukset sekä pelaajamaksut.
Joukkueet ja harrastajamäärät
Tytöt -04-07
Tyttöryhmän valmentajina toimivat Anu Tolvanen ja Mika Lähteenmäki. Joukkueen rahastonhoitajana toimi Sarita Toivonen. Joukkueessa harjoitteli ja pelasi kesän aikana kymmeniä
tyttöjä tyttöä. Joukkue harjoitteli kesällä kahdesti viikossa. Joukkue pelasi kesällä palloliiton
Länsi-Suomen piirin 8 v 8 sarjaa.

Pojat -04
Joukkueen valmentajana toimii Mika Lintula ja rahastonhoitajana Heidi Antola. Joukkueessa
harjoitteli ja pelasi vuonna 2017 yhteensä 14 poikaa. Joukkue harjoitteli kesällä kahdesti
viikossa. Talvisin joukkue harjoitteli monitoimihallissa kahdesti viikossa yhdessä P05 ja P06
joukkueiden kanssa. Joukkue osallistui kesällä Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin
oman ikäluokan ykkössarjaan. Talvisin joukkue pelasi Länsi-Suomen piirin futsalin ykköstä.
Lisäksi joukkue osallistui useisiin turnauksiin.
Pojat -05
Joukkueen valmentajana toimi Mika Lintula. Joukkueen rahastonhoitajana toimii Kaisa Lehtola. Joukkueen toimintaan vuonna 2017 osallistui 11 poikaa. Joukkue harjoitteli samalla
tavalla kuin P04- joukkueen pojat. Joukkue pelasi kesällä palloliiton Länsi-Suomen piirin
ykkössarjaa. Joukkueen pelaajista osa pelasi myös UPK:n riveissä YJ-toiminnan kautta.
Talvella joukkue osallistui Länsi-Suomen piirin futsal-sarjaan. Lisäksi joukkue osallistui vuoden aikana useisiin turnauksiin.
Pojat -06
Joukkueen valmentajina toimivat Kimmo Sorri, ja Mika Lintula. Joukkueen rahastonhoitajana toimii Taru Tähtinen. Joukkueen toimintaan osallistui vuonna 2017 20 poikaa. Kesällä
joukkue osallistui palloliiton Länsi-Suomen piirin piirisarjaan P05 joukkueen pelaajina. Joukkue harjoitteli talvella vastaavalla tavalla kuin P04 ja P05 joukkueet. Joukkue osallistui kesän aikana turnauksiin.
Pojat -07-08
Ikäryhmien poikia harjoitteli kesällä yhteensä 25 poikaa. Harjoituksissa pelaajia oli vaihtelevasti 8-25 pelaajaa. Kesäkaudella harjoituksia pidettiin kahdesti viikossa, valmennuksesta
vastasivat Juha Lehtola ja Jyrki Salminen. 08 ikäryhmä osallistui palloliiton Länsi-Suomen
piirin sarjaan. Joukkueen rahastonhoitajana toimi Kaisa Lehtola.
Pojat -09
Joukkueen mukana on useita kymmeniä poikia. Joukkueen valmennuksesta vastasi Joni
Vuorinen ja tiliä hoitaa Katri Vuorinen. Joukkue pelasi kesällä Rauman nappulaliigaa.
Pojat -03
Joukkueen valmentajana toimi Ilkka Vuorela ja Henri Saloma ja rahastonhoitaja Kirsi Vainio.
Pelasi piirin sarjaa ja harjoitteli yhdessä Jyskeen P02 joukkueen kanssa.
Pojat -02
Joukkueen valmentajana toimi Ilkka Vuorela. Joukkue pelasi piirin sarjaa ja syyskierroksella
pelasi yhdistelmä joukkueena UPK:n kanssa. Aloitti syksyllä futsal harjoittelun ja osallistui
kauden 2017/18 futsalin P17 sarjaan.
Ikämiehet -50
Ikämiehissä pelasi noin 10 aktiivista pelaajaa. Joukkue osallistui Turun piirin M50 sarjaan.
Harjoituksia pidettiin vain talvella.

Tytöt -08-09
Joukkue harjoitteli kesällä kerran viikossa Palmusen nurmella jalkapallon alkeita leikin varjolla. Joukkueen ohjaajana toimi Simo Welling.
Tytöt -10 ja nuoremmat
Joukkue harjoitteli Palmusen nurmella kerran viikossa Sami ja Teemu Peltomäen johdolla.

YLEISURHEILUJAOSTO
Yleistä
Jyskeen yleisurheilumenestys oli vuonna 2017 erinomaisella tasolla. Valioluokka saavutettiin
ennätyksellisesti seitsemännen kerran peräkkäin ja nuorisourheilu jatkoi nousuaan valtakunnallisessa nuorisotoimintakilpailussa. Kauden kruunasi historiallinen kolmen mitalin saalis Seinäjoen Kalevan kisoissa.
SM-pisteitä mittaavassa Kalevanmalja-kisassa Jyske sijoittuu 55 pisteellään valtakunnallisesti
sijaluvulle 26. Varsinais-Suomessa edellä ovat vain Turun Urheiluliitto, Turun Weikot ja Naantalin Löyly. Jyskeen urheilijat saavuttivat yhdeksän SM-mitalia.
Seuraluokittelupisteet laskivat edellisvuoden 183:sta 162:een. Näiden myötä sijaluku laski valtakunnallisessa vertailussa sijalta 36 sijalle 50. Varsinais-Suomen piirin tasolla edelle kiilasivat
aiempien Turun Urheiluliiton, Turun Weikkojen ja Naantalin Löylyn lisäksi Raision Kuula ja Someron Esa.
Valtakunnallisessa nuorisotoimintakilpailussa Jyskeen sijaluku nousi 14 pykälää ollen nyt 40.
Varsinais- Suomen piirin seurojen nuorisotoiminnan tasoa mittaavassa Topline-kilpailussa Jyskeen pisteet (1253) nousivat 75 pistettä, sijaluvun pysyessä kuitenkin neljäntenä viime vuoden
tapan Turun Urheiluliiton, Naantalin Löylyn ja Raision Kuulan jälkeen.
Valtakunnallisen seuracupin finaalissa Jyske oli alle 10 000 asukkaan Mega-sarjassa komeasti
kolmas ja piirin tasolla ykkönen.

Yleisurheilujaoston kokoonpano
Yleisurheilujaoston kokoonpano 2017
Pekka Kuusisto
Marja Heikkilä
Riikka Matikainen
Mia Grönroos
Unto Kokkala
Hannele Lahtonen
Virve Aho
Rami Hyytiä
Vesa Hyytiä
Jari Kiiski
Kyösti Heinonen
Aki Vuoriaho

puheenjohtaja, kilpailuvastaava
sihteeri
varapuheenjohtaja
nuorisovastaava
kunniakierrosvastaava
kioskivastaava

Yleisurheilujaosto kokoontui kauden aikana seitsemän kertaa. Jyskeen johtokunnassa yleisurheilujaostoa edusti Marja Heikkilä ja varalla Pekka Kuusisto.

Talous ja varainhankinta
Jaoston talous säilyi tasapainoisena, vaikkakin kertomusvuoden tilinpäätös muodostui 1 289,17
euroa alijäämäiseksi. Talouden tasapaino vaatii tarkkaa kulujen seuraamista, mutta keskeisempi
merkitys oli aktiivisella varainhankinnalla. Kesäkauden kilpailukalenterin mainoskeräys onnistui
edellisen vuoden tapaan erinomaisesti ja myös talkootoiminta oli aktiivista. Taloudenpidossa tullaan vaatimaan tarkkaa kulujen hallintaa ja aktiivista varainhankintaa jatkossakin.

Keskeisimpinä tulonlähteinä olivat perinteiseen tapaan kilpailukalenterin mainostulot, sponsorisopimukset, kilpailujen järjestämistulot, Kunniakierros ja kaupungin avustus sekä erilaiset talkootöiden tuotot.
Harrastajamäärät
Lisenssiurheilijoiden määrä oli 109, joka on neljä edellisvuotta enemmän.
Toiminta
Harjoitustoiminta
Harjoitustoimintaa on ollut sekä talvella että kesällä. Vanhemmat urheilijat ovat harjoitelleet talvella
kolmasti seuran järjestämissä harjoituksissa. Lauantaisin on ollut telinevoimisteluryhmä, jossa
osallistujia on ollut myös muista Vakka-Suomen seuroista. Nuoremmille urheilijoille on järjestetty
ohjattuja harjoituksia talven aikana kerran-kaksi viikossa.
Kesällä sisulisäikäisten harjoituksia on ollut kahdesti viikossa; maanantaisin ja perjantaisin. Maanantaisin ikäjakauma on ollut 5-15-vuotta ja perjantaisin 8-15-vuotta. Kesän harjoituksia ovat vetäneet aktiiviset ja ammattitaitoiset vetäjät. Heitä toiminnassa on ollut kahdeksasta kymmeneen.
Harjoitukset ovat pitäneet sisällään iästä riippuen leikkiä, motoristen taitojen opettelua sekä lajiharjoittelua.
Kilpailutoiminta
Katso kilpailut kohdasta tapahtumat.
Koulutustoiminta
Yleisurheiluväellä on ollut mahdollisuus kouluttautua monipuolisesti erilaisissa koulutuksissa.
Seurasta käytiin mm. nuorten yleisurheiluohjaajakoulutuksessa. Tänä vuonna koulutuksissa
käytiin edellisvuotta vähemmän.
Tapahtumat
Laitilan kentällä järjestettiin kesäkauden aikana seuraavat suuremmat kilpailut: Kesport-Nappulakisat, Aluemestaruusottelut, LähiTapiolan avoimet nuorisokisat, Vakka-Suomen sisulisäottelut, Heinäheitot, pm-sisulisämoniottelut T15-9, Nuorisokansalliset, Hippokisat, Syysmoniottelut sekä P/T 11-9 pm-sisulisämoniottelut II. Laitilassa järjestettiin myös aluemestaruuskävelyt
ja SM-maantiekävelyt, jotka pidettiin Teollisuustiellä. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin Jyskeen
viikkokisoja ja maastojuoksuja, yhteensä noin 20 tapahtumaa. Edelleen Jyskeestä oli toimitsijaryhmiä myös muualla Vakka-Suomen alueella järjestetyissä Vakka-Suomen ja piirinmestaruustason kilpailuissa sekä sisäratakaudella pm-moniotteluissa Turussa.
Osallistumiset arvokisoihin ja huomioinnit
Krista on Jyskeen menestynein yleisurheilija kuluvalla kaudella. Krista oli U23 EM-kisoissa Puolan
Bydgoszczissa kiekossa komeasti seitsemäs omalla ennätyksellään 53.48. Jo finaaliin selviytyminen vaati oman ennätyksen parantamista. Menestys jatkui Seinäjoen Kalevan kisojen hopealla ja
sama oli sija myös aikuisten Ruotsi-ottelussa Tukholmassa.
Rautaiset kisahermot omaava Krista on parhaimmillaan oikeaan aikaan isoissa kisoissa.

SM- ja muissa kisoissa olleet:
Krista Uusi-Kinnala: Kalevan kisat 2. N kiekko, SM22 11. kiekko

Joni Vainio-Kaila: Kalevan kisat 2. M 400 m aj., Ruotsi-Suomi-maaottelu 4. M 400m aj.
Venla Laiho: N22 1. 20 km maantiekävely ja 5000 m kävely, 2. SM N 3 x 3000m kävelyviesti,
Kalevan kisat 3. N 10 km kävely, Ruotsi –Suomi maaottelu 4. N 5000m kävely
Maria Antola: 2.SM N 3x3000 m kävelyviesti, T15 SM 3. 3000m kävely
Jonna Voronkoff: 2. SM N3x3000 m kävelyviesti
Joonas Mäkinen: SM M22 4. 10-ottelu, M22 SM 6. korkeus, SM22 5. seiväs, Kalevan kisat 13.
10-ottelu
Kari Laiho: 5. Miehet 30 km maantiekävely, Kalevan Kisat 6. M 20km kävely

UINTIJAOSTO
Yleistä
Uintijaosto aloitti toimintansa vuoden 2015 lopulla eli meneillään on toinen toimintavuosi. Tavoitteena on luoda mahdollisuus halukkaille uintitaidon omaaville nuorille harrastaa uintia, parantaa
uintitaitoaan ja halutessaan osallistua uintikilpailuihin.
Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2017
Johanna Kaarto
Marja Oravasaari
Tiina Mäkelä
Anne Tolvanen
Anu Tolvanen
Johanna Elo

puheenjohtaja 08.09.2017 asti
puheenjohtaja 09.09.2017 alkaen
tiedottaja 08.09.2017 asti
rahastonhoitaja
valmentaja sekä tiedottaja 09.09.2017 alkaen

Uintijaosto kokoontui kauden aikana neljä kertaa. Jyskeen johtokunnassa uintijaos-toa
edusti Johanna Kaarto ja varalla Tiina Mäkelä 08.09.2017 asti ja 09.09.2017 alkaen
Marja Oravasaari sekä varalla Anne Tolvanen.
Talous ja varainhankinta
Uintijaosto on kerännyt uimareilta kausimaksuja, joilla on katettu uimahallimaksut, Suomen Uimaliiton jäsenmaksu sekä harrastustoimintaan liittyvät muut menot.
Joukkueet ja harrastajamäärät
Uimareita on ollut kevätkaudella 11 nuorta ja syyskaudella 16 nuorta (7-15 –vuotiaita). Vetäjiä kevätkaudella oli yksi ja syyskaudella kaksi.
Toiminta
Ylläpidämme uinnin harjoitustoimintaa eri-ikäisille nuorille, joilla on halu kehittää uintikuntoaan ja
uintiteknikkaansa. Harjoitustoiminta on tapahtunut Laitilan Uimahallissa kevätkaudella (tammi-toukokuu) sekä syyskaudella (syys-joulukuu) lauantaiaamuisin ennen uimahallin aukioloa sekä pidemmälle ehtineiden uimareiden kanssa tiistai-iltaisin yhdellä radalla uimahallin aukioloaikana. Pidemmälle ehtineet ovat saaneet käydä syyskaudella torstaisin uimassa treeniohjelmaa itsenäisesti.
Tapahtumat
Kevätkauden päätöstä vietettiin Laitilan Uimahallilla 20.05.2017 vapaamuotoisen uinnin muodossa
sekä lopuksi nautittiin tarjoiluista. Uimareille jaettiin uimahallilippuja palkkioksi ahkerasta osallistumisesta. Syyskauden päätöstä vietettiin myös Laitilan Uimahallilla 16.12.2017 uiden ja nauttien tarjoiluista. Joulubonuksena ahkerasta osallistumisesta annettiin Jyske-logolla ja omalla etunimellä
varustettu kylpypyyhe.
Osallistuttiin Uinti-Vakan 17.12.2017 Uudessakaupungissa järjestämiin harjoituskilpailuihin 5 uimarin kanssa, jotta uimarit saivat hieman kokemusta uintikilpailuista.
Vanhemmat ja yläasteikäiset osallistuivat 07.10.2017 Kappelimäen koulun koululaisille järjestämään liikuntapäivään avustaen eri liikuntakohteissa.

PESÄPALLOJAOSTO
Yleistä
Kaudella 2017 pesäpallojaosto keskittyi junioripuolen aktivoimiseen ja edustuspuolella naiset pelasivat onnistuneen kauden Suomisarjassa (5. sija).
Kaudella 2017 sarjatoimintaan osallistui kaikkiaan yhdeksän joukkuetta, joista kolme joukkue poikapuolelle ja viisi tyttöpuolelle sekä naisten joukkue suomensarjaan. Myös pesäpallokoulu jatkui
viime vuoden tapaan.
Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2017
Sami Mäki
Hanna Kilpi
Susanna Mustonen
Pilvi Kerttula
Kalle Nyholm
Sami Mäki
Heikki Hakoniemi
Jouni Sillanpää
Mirva Vuorio
Taina Jokinen

puheenjohtaja, naiset/ykköspesis
sihteeri
rahastonhoitaja
varainhankinta
tuomarivastaava
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Joukkueet 2017
G-tytöt
F-tytöt
E-tytöt
D-tytöt
C-tytöt
Naiset
F-pojat
E-pojat
D-pojat
Pesäpallojaosto kokoontui vuoden aikana tiiviisti yhteensä kymmenisen kertaa. Jyskeen johtokunnassa pesäpallojaostoa edusti Sami Mäki ja varalla Susanna Mustonen.

Talous ja varainhankinta
Pesäpallojaoston varainhankinnan rungon muodostivat kenttämainosmyynti sekä perinteinen pesuainemyynti keväällä. Pitkästä aikaa toteutettiin myös kausijulkaisu, joka saikin positiivisen vastaanoton. Näistä saadut tulot jaettiin ennalta sovitussa suhteessa jaoston ja joukkueiden kesken.
Joukkueet perivät tämän lisäksi pelaajilta kausimaksun ja osa joukkueista suoritti varainhankintaa
talkoiden muodossa. Osa jaoston varainhankinnasta tuli myös kaupungin avustusten kautta. Pesäpallojaosto ja Laserkeskus Oy solmivat kolmen vuoden pääyhteistyösopimuksen, jonka johdosta
pesäpallokentän nimeksi tuli Laserkeskus areena.
Joukkueet ja harrastajamäärät
Kaudella 2017 sarjatoimintaan osallistui 9 joukkuetta, joista yksi naisten aikuisjoukkue ja seitsemän
juniorijoukkuetta. Juniorijoukkueet olivat D-, E- ja F-pojat sekä C-, D-, E-, F- ja G-tytöt, jotka kaikki

osallistuivat aluesarjoihin. Lisenssipelaajia ja -tuomareita kaudella 2017 oli 172 kpl, jossa nousua
edellisvuoteen oli peräti 47 lisenssiä.
Kaiken kaikkiaan Laitilan hiekkatekonurmella ja Valkojärven hiekkakentillä pelattiin kesän aikana
n. 90 ottelua.
Toiminta
Kilpailutoiminta
Naisten edustusjoukkue osallistui menestyksekkäästi ensimmäistä vuotta naisten suomisarjaan. Koko kauden tasaisen vahvoja otteita esittänyt joukkue sijoittui lopulta viidenneksi ja
jäi niukasti ulos nousukarsinoista.

Juniorijoukkueiden sijoitukset kauden aikana olivat seuraavat:
C-tytöt olivat Varsinais-Suomen aluesarjan 7.
D-tytöt voittivat Varsinais-Suomen aluesarjan ja sijoittuivat kivikovassa Länsi-Suomen aluesarjassa kolmanneksi. Lisäksi D-tytöt sijoittuivat Alueleirillä kahdeksanneksi ja valtakunnallisen Suurleirin kilpasarjassa hienosti neljänneksi (4/52).
E-tytöt olivat kolmansia Varsinais-Suomen aluesarjassa ja Länsi-Suomen aluesarjassa kahdeksansia. Alueleirillä sijoitus oli yhdestoista ja valtakunnallisella Tenavaleirillä sijoitus nuorella joukkueella hienosti 13. (13/57).
F-tytöt osallistuivat alueleirille ja myös Länsi-Suomen aluesarjaan. Nuori Suomi -sääntöjen
mukaisesti sijoituksista ei vielä pelattu.
Myös G-tytöt ottivat tuntumaa ensimmäisten pelien muodossa osallistuen Varsinais-Suomen sarjatoimintaan.
F-pojat pelasivat syksyn Varsinais-Suomen myllytyssarjaa voittaen kaikki viisi peliä.
E-pojat osallistuivat Alueturnaukseen hankkien arvokasta leirikokemusta (14/20). Lisäksi Epojat osallistuivat Varsinais-Suomen aluesarjaan. Lisäksi osa pojista oli Köyliön Lallien yhdistelmäjoukkueessa valtakunnallisella tenavaleirillä.
D-pojat osallistuivat Varsinais-Suomen aluesarjaan. Lisäksi D-pojat osallistuivat Turun
Suurleirille.
Koulutustoiminta
JPVT:n kurssin suorittavat Niina Nyholm ja Anu-Riikka Järnberg.
Tuomaritoiminta
Koulutettuja tuomareita oli yhteensä 33 kpl, joista aikuistuomareita 6 ja nuorisotuomareita
27. He tuomitsivat kaikki kauden n. 90 kotiottelua. Nuorisotuomareita osallistui myös alueleirille Poriin sekä valtakunnallisille leireille Turkuun ja Sotkamoon.
Yhteistyössä V-S pesiksen kanssa järjestettiin tuomarikoulutustilaisuus maaliskuussa, johon
osallistui n. 30 henkilöä.

Tapahtumat
Maaliskuussa jaosto palkkasi ensimmäisen palkallisen työntekijän.
Juniorivalmennuspäälliköksi valittiin Ville Niemi.
Pesäpallojaosto oli mukana myös keväällä yhteisissä monitoimihallin avajaisissa sekä Tuu
messiin -tapahtumassa. Lisäksi järjestimme opettajakoulutuksen ja Suomi100 teemaharjoituksen.
Kesällä järjestimme pesiskoulun niin Laitilassa kuin Kalannissa ja Uudessakaupungissa.
Osallistujia oli yhteensä 64. Pesiskoulun rehtorina toimi juniorivalmennuspäällikkö Ville
Niemi ja hänellä apuohjaajina D-tyttöjä.
Koko jaosto vietti päättäjäisiä näyttävästi syyskuussa Turun Superparkissa.
Huomioinnit
Jyskeen pesäpallojaosto valitsi vuoden joukkueeksi E-tytöt, vuoden aikuispelaajaksi Karoliina Lehtosen, nuorisotuomariksi Nelli Kilven ja Amanda Julkusen sekä kunniamaininnan
saajaksi talkoolaisen Boris Sinilaakson.

VOIMISTELUJAOSTO
Yleistä
Voimistelujaosto perustettiin kesällä 2017 ja se kuuluu Suomen Voimisteluliittoon. Jaostossa toimi
aloituskaudella tavoitteensa mukaisesti vain yksi joukkue, 12–14-vuotiaiden joukkuevoimistelun
kilpajoukkue.
Joukkueessa aloitti 13 voimistelijaa, jotka valittiin mukaan 15.9. pidetyn tasokokeen perusteella.
Myöhemmin syksyn aikana joukkueen jätti kaksi voimistelijaa. Joukkue aloitti treenaamisen
valmentaja Jatta Ihanmäen johdolla syyskuussa 2017. Joukkueen nimeksi päätettiin Kolibrit, ja
ensimmäisiin kilpailuihin joukkueen on tarkoitus osallistua maaliskuussa 2018. Joukkueen
toiminta oli vuoden 2017 ajan Vakka-opiston alaista ja valmentaja sai palkkaa opistosta.
Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2017
Solina Saarikoski
Meeri Airisto
Eeva Korte-Hemmilä
Evastina Vuorela
Jatta Ihanmäki
Nina Luotonen
Anu Siirilä

puheenjohtaja
sihteeri
rahastonhoitaja
joukkueenjohtaja
Kolibrien valmentaja

Jyskeen johtokunnassa voimistelujaostoa edustaa Solina Saarikoski ja hänen varajäsenenään
Eeva Korte-Hemmilä. Jaosto kokoontui ensimmäisen toimintavuotensa aikana (kesä-joulukuu
2017) viisi kertaa.

Talous ja varainhankinta
Vastaperustetun voimistelujaoston haasteena on ollut muun muassa varainhankinta, koska jaoston
toiminta on lähtenyt täysin nollasta. Syyskaudella järjestettiin Hullun Kukon torilla arpajaiset, joihin
palkinnot kerättiin paikallisista liikkeistä. Lisäksi myytiin Kakkutukun tuotteita. Kolmas
varainhankintatapahtuma oli joulukuussa, jolloin voimistelujaosto huolehti Spiraalin
joulunäytöksessä puffetista. Uusia varainhankintatapoja on ideoitu.
Kolibrien joukkuevaatteisiin (kaksi takkia/tyttö) saatiin kivasti mukaan sponsoreiksi paikallisia
yrityksiä, jotka ostivat yhteensä kahdeksan hihamainosta (230euroa/mainos).
Yksi tavoite on ollut tukea joukkueen hyvää ja tiivistä yhteishenkeä. Myös voimistelijoiden tärkein
tukijoukko, eli perheet, on koettu tärkeäksi saada sitoutumaan toimintaan, esimerkiksi
varainhankintaan. Tavoitteen toteuttamiseksi jaosto päätti loppuvuonna 2017, että vanhemmille
teetetään kysely ja järjestetään vanhempainilta.
Toiminta
Alkuvaiheessa tavoite on ollut käynnistää toiminta yhdellä kilpajoukkueella, mikä onnistuikin.
Pyrkimyksenä on laajentaa toimintaa tulevaisuudessa sekä kilpa- että harrasteliikunnan puolella.
Harrasteliikuntaa ajatellen mahdollista toimintaa voisivat olla esimerkiksi alle kouluikäisten
voimistelukoulut, satujumpat sekä perheliikuntaryhmät, joihin lapset osallistuvat yhdessä
aikuisen/aikuisten kanssa.

Tähän liittyen kolme nykyistä Kolibrien voimistelijaa kävi syksyllä 2017 apuohjaajakoulutuksen.
Myös valmentaja on osallistunut koulutukseen. Lisäksi jaoston puheenjohtaja, rahastonhoitaja,
joukkueenjohtaja ja valmentaja osallistuivat Voimisteluliiton järjestämään seurapäivään, jossa oli
tarjolla tietoa sekä seura-aktiiveille että valmennuspuolen ihmisille.
Joukkueen harjoitusohjelmaan on kuulunut kolme harjoituskertaa viikossa: yksi harjoitus on balettia
ja kaksi varsinaista joukkuevoimistelua. Joukkue harjoittelee Laitilan monitoimihallin peilisalissa,
puitteet ovat muuten hyvät, mutta tila on joukkuevoimistelun kilpaohjelman harjoitteluun turhan
pieni. Välillä onkin treenattu Urheilutalon salissa.
Ensimmäisellä toimintakaudellaan, syyskuussa 2017, Kolibrit valmistautuivat kevätkauden
kisoihin.
Kilpapukujen suunnitteluun tytöt osallistuivat itse ja valitsivat äänestämällä mielestään
kauneimman ja ohjelmaansa sopivimman puvun. Sen oli suunnitellut Verna Vuorela. Jaana Renvall
suunnitteli kisapuvun Vernan piirrosten pohjalta.
Voimistelujaosto järjesti ensimmäisellä syyskaudellaan päiväleirin. Joukkueen oman valmentajan
lisäksi leirillä oli vieraileva valmentaja, jolla on kokemusta sekä valmentamisesta että
joukkuevoimistelusta huipputasolla.
Lisäksi joukkue esiintyi Spiraalin joulunäytöksessä, jossa se esitti oman kilpailuesityksensä.
Voimistelujaosto osallistui yhdessä Jyskeen muiden jaostojen kanssa lokakuussa 2017
Kappelimäen koulun koululauantaipäivän järjestämiseen.
Voimistelujaosto päätti myös, että Jyskettä lähdetään edustamaan kesäkuussa 2018 Turussa
järjestettävään Voimisteluliiton Gymnaestrada 2018 -suurtapahtumaan. Sinne odotetaan noin 10
000 voimistelijaa eri puolilta Suomea ja Laitilasta mukaan lähtee kolme esiintyjäryhmää: aikuiset
naiset, 7-12-vuotiaat tytöt sekä tätä vanhempien nuorten tyttöjen ryhmä. Laitilan Jyskeen
voimistelujaostoa edustaa tapahtumassa yhteensä 17 voimistelijaa.
Gymnaestradan tiimoilta voimistelujaosto on tehnyt yhteistyötä Kalannin Naisvoimistelijoiden
kanssa. Aikuiset ovat harjoitelleet yhdessä heidän kanssaan ja pienten tyttöjen ryhmä on tehnyt
vierailija Kalannin harjoituksiin.
Pienten tyttöjen treeneistä ovat vastanneet apuohjaajakoulutuksen käyneet voimistelijat, Ella
Hemmilä, Senja Saarikoski ja Verna Vuorela vastuuaikuisen Eeva Korte-Hemmilän kanssa. Isot
tytöt ovat treenanneet lähinnä itsenäisesti, tukenaan heillä on kuitenkin ollut joku jaostoon
kuuluvista aikuisista, tavallisesti Eeva Korte-Hemmilä. Lasten ja nuorten ryhmille on vuokrattu
harjoittelutilaksi Urheilutalon peilisali kerran viikossa. Jaoston Gymnaestrada-vastuuhenkilöt ovat
Eeva Korte-Hemmilä ja Solina Saarikoski.
Muuta
Voimistelujaosto perustettiin vasta kesällä 2017 ja tavoitteena oli kuluneen toimintakauden aikana
saada toiminta pyörimään ja muodostaa hyviä käytäntöjä. Ajatuksena oli, että lähdemme pienestä
liikkeelle, opettelemme ja kehitämme toimintaa pienin askelin. Tavoitteenamme on, että
voimistelujaoston kautta voimisteluharrastus vakiinnuttaa tulevina vuosina paikkansa Laitilan
monipuolisella harrastuskentällä.

SUUNNISTUSJAOSTON
Yleistä
Vuonna 2017 toiminta painottui perinteisiin kisajärjestelyihin, Kukkosuunnistukseen, Vakka-kisaan
ja Nenänvalkaisuun sekä kuntosuunnistusten järjestämiseen. Uusi kartta valmistui Torrelta ja lisäksi ajantasaistettiin vanhoja karttoja. Kilpailumenestys oli kohtuullinen, vaikka SM -mitaleja ei
tällä kertaa saavutettu. Nuorisotoiminta ei lähtenyt käyntiin toivotulla tavalla. Jaoston taloustilanne
on vakaa, mutta harrastajamäärä pysyi edelleen varsin pienenä.
Suunnistusjaoston kokoonpano
Puheenjohtaja
Sihteeri ja kirjanpitäjä
Nuorisovastaava
Kilpailuvastaava
Valmennusvastaava
Karttavastaava
Kuntosuunnistusvastaava
Jäsen
Jäsen
Alueen- ja Vakka- Suomen yhteyshenkilö
Edustaja Laitilan Jyskeen johtokunnassa
Edustaja Varsinais-Suomen alueen johtokunnassa

Jussi Elo
Asta Elo
Arttu Hannula
Arttu Hannula
Jussi Elo
Jukka Suominen
Jarmo Kerttula
Janne Kolehmainen
Mikko Laaksonen
Arttu Hannula
Arttu Hannula
Jyrki Lammila

Jaosto kokoontui kauden aikana 6 kertaa.
Talous ja varainhankinta
Jaoston taloudellinen tilanne on vakaa, mutta karttojen valmistus rasittaa edelleen taloutta kohtuuttomasti julkisen tuen vähäisyydestä johtuen. Tulot muodostuvat pääasiassa kilpailujen järjestelyistä.
Toiminta
Kuntosuunnistustapahtumia järjestettiin 16 kertaa, osallistumiskertoja oli yhteensä 673. Lisäksi järjestettiin Helatorstaina valokuvasuunnistus, joka oli edelleen suurin yksittäinen tapahtuma, osallistujia oli noin 400. Kävijämäärä pysyi hyvänä, ja tapahtumat koettiin varsin laadukkaiksi. Oman tulostimen avulla on myös saatu säästöjä karttojen ja ratojen painatuksissa. Järjestäjien saaminen
kaikkiin tapahtumiin oli haastavaa, mutta siinä onnistuttiin. Viimeiset kuntorastit
pidettiin Lehtoniemen rantasaunalla, jossa osallistujille tarjottiin sauna ja pullakahvit.
Karttojen valmistamiseen panostettiin edelleen.
Kilpailutoiminta
Kilpailun johtajana Torrella järjestetyssä Kukkosuunnistuksessa toimi
Arttu Hannula, kartoituksen teki talkootyönä Jussi Arola. Kukkosuunnistus näyttää vakiinnuttaneen
osallistujamääränsä noin 400 kilpailijassa. Kausi päätettiin Nenänvalkaisuun, joka tällä kertaa kisailtiin Kaariaisten ja Leinmäen välimaastossa.
Kaikki kisajärjestelyt sujuivat hyvin, ja tehtäviä saatiin hyvin jaettua
eri henkilöille, joten kenellekään ei muodostunut liian kovaa rasitusta
monista vaativista järjestelyistä. Talkooväkeä oli mukana ilahduttavan
paljon. Yhteistyötä tehtiin Leinmäen ja Kaariaisten kylätoimikuntien kanssa.

Koulutustoiminta
Vuoden aikana ylläpidettiin valmennus-, ratamestari- ja
kilpailunjärjestämistaitoja. Kilpasuunnistajille järjestettiin
tehoharjoituksia vaativissa suunnistusmaastoissa. Yhteislenkkejä ja
taitoharjoituksia oli talviaikana joka toinen viikko.
Osallistumiset arvokisoihin ja huomioinnit
Menestys kaudella 2017 oli kohtuullinen. SM-kisoissa saavutettiin
kuitenkin vain yksi plakettisija Asmo Vuorenpään toimesta. Kansallisissa ja Varsinais-Suomen
aluemestaruuskilpailuissa saavutettiin useita palkintosijoja. Jukolan viestiin osallistuttiin edelleen,
vaikka joukkueen keski-ikä alkaa olla melko korkea.

SALIBANDYJAOSTO
Yleistä
Jaoston kahdennentoista toimintavuoden päätavoitteeksi asetettiin edelleen vahva juniori- toiminta
ja sen edellytysten säilyttäminen. Yleistavoitteeksi asetettiin myös kilpailutoiminnan jatkaminen
vuoden 2017 syksyllä, sekä aikuisryhmien pyörittäminen soveltuvin osin.
Asetettuihin tavoitteisiin päästiin kohtalaisen hyvin. harrastajamäärät ovat olleet kasvussa junioripuolella. Kilpailutoiminta onnistuttiin pitämään vuotta 2016 vastaavalla tasolla. Suurimpana haasteena oli edelleen vetäjien toimintaan mukaan saaminen ja siinä aktiivisesti toimiminen, sekä pysyminen.

Jaoston kokoonpano
Jaoston kokoonpano 2016
Mikko Kareniemi
Arja Tulinen-Saario
Henna Viherjälaakso
Jere Koskinen
Tero Mäkilä
Katri Viherjälaakso
Aleksi Kantola
Juho Elo
Ville Laiho
Tomi Salonen
Pasi Reippainen
Petri Seppälä
Jenni Salonen
Jenni Järvinen
Jari Vilen
Kari Elo
Sami Vaskelainen
Juho Heino
Jaana Helkkula
Mira Laine
Pauliina Ylenius
Jyrki Laine
Joukkueet 2017
Jere Koskinen
Tero Mäkilä
Mikko Kareniemi

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri

Miehet/a-pojat

Mikko Kareniemi
Arja Tulinen-Saario

Naiset

Aleksi Kantola
Katri Viherjälaakso

E2-pojat

Aleksi Kantola
Katri Viherjälaakso
Ville Laiho

F1

Petri Seppälä
Katri Viherjälaakso
Tomi Salonen
Pasi Reippainen
Juho Elo

F2

Arja Tulinen-Saario
Mira Laine
Jyrki Laine
Pauliina Ylenius
Jaana Helkkula
Tero Mäkilä

Säbäkoulu tytöt

Jari Vilen
Henna Viherjälaakso
Kari Elo
Jenni Salonen
Jenni Järvinen
Sami Vaskelainen
Juho Heino

Säbäkoulu pojat

Salibandyjaosto kokoontui kauden aikana 4 kertaa. Jyskeen johtokunnassa Salibandyjaostoa edusti kauden alussa Arja Tulinen-Saario, mutta hän pyysi eroa johtokunnasta tuomarointi esteellisyyksien takia. Tilalle valittiin Katri Viherjälaakso ja varalle
Henna Viherjälaakso.
Joukkueet ja harrastajamäärät
Miehet edustus ja A-pojat
2017 keväällä pelattiin neljää sarjaa. Miehet IV divari, A I divari, B ja C1 poikia. Hyvin
paljon ristiin noilla joukkueilla. Porukkaa about 30. Esa(vastuu), Jere, Sami ja Tero
valmensi. Sijoitukset:
C1 alempi jatkosarja 6.
B aluejatkosarja 1.
AIdiv jatkosarja 1. -> karsinta valtakunnalliseen josta tappio
Miehet 09 lohko 5. -> tavoite noususta ei toteutunut

Kesällä porukka nippuun ja syksyllä miehet IV divari 2. kausi ja pojat A I divari. Pelaajia
25 kaikkiaan käynyt kentällä. Jere(vastuu) ja Tero valmentaa.

Treenit 3/vko + oheisia.

Naiset
Naiset aloitti vuoden 2017 kesällä kesätreeneillä ja syksyllä pelaamaan kautta 20172018. Pelaajia 23, valmentaja Mikko Kareniemi. Joukkueenjohtaja Arja Tulinen-Saario. Treenit kaksi kertaa viikossa finnlamex-hallilla. Pelaa IV-divisioonaa ja tavoitteena
on saada joukkue yhtenäiseksi ja tasavertaiseksi.

E2-Junnut/F1- Junnut
Keväällä 2017 -F1/F2-junnut (07/-08) harjoittelivat kaksi-kolme kertaa viikossa yhdessä FinnLamex-hallissa. Molemmat ikäryhmät osallistuivat Vakka-Suomen kortteliliigaan, omilla joukkueillaan -07 =F1 ja -08 = F2. Syksyllä lähdettiin uuteen kauteen
tekemällä yksi E2-joukkue, jonka muodostaa 14 poikaa, -07/-08 syntyneistä. E2-joukkue lähti haastajasarjaan ja alkukarsintojen jälkeen nousivat ylempään jatkosarjaan.
F1-joukkue muodostuu 18 pojasta, -07/-08 syntyneitä. He lähtivät syksyllä Turun -ja
Satakunnan kortteliliigaan kahdella joukkueella. Lisäksi syksyllä osallistuttiin kaikkien
kanssa lähikunnan turnaukseen sekä muutamia harjoituspelejä on pelattu naapuriseurojen kanssa. Valmentajina toimivat Aleksi Kantola (vastuu) E2/F1 ja Ville Laiho F1
sekä joukkueenjohtajana Katri Viherjälaakso
F2-Junnut
F2-Junnut (2009-syntyneet) harjoittelevat kaksi kertaa viikossa FinnLamex-hallissa.
Joukkue osallistuu niin kevät- kuin syyskauden aikana Vakka-Suomen kortteliliigaan
kahdella joukkueella. Joukkueessa on tällä hetkellä 30 pelaajaa. Kevätkauden valmentajina toimivat Marko Pullinen (vastuu) ja Juho Elo sekä joukkueenjohtajana Katri Viherjälaakso. Syksyllä valmennukseen saatiin lisää toimijoita, Petri Seppälä (vastuu),
Tomi Salonen ja Pasi Reippainen sekä Marko Pullinen jäi pois.
Tyttö- ja poikasäbäkoulu
Alkuvuodesta säbäkoulut pelasivat yhdessä, silloin harrastajia tytöt 17 kpl ja pojat 26
kpl. Harjoitukset kerran viikossa varppeen isossa salissa. Vetäjinä Arja Tulinen-Saario,
Tero Mäkilä ja Henna Viherjälaakso.
Kaudella 2017 ja 2018 tytöt ja pojat erotettiin omiin ryhmiinsä.
Tyttöjä on ryhmässä 21, eskari – 3lk (2008-11). Ohjaajia on kuusi henkilöä. Harjoitellaan kerran viikossa tunti Varppeen isossa salissa, sekä kymmenkunta kertaa FinnLamex-hallissa. Osallistutaan tyttöjen Vakka-Suomen alueen Timanttiliigaan kahdella
joukkueella. Yhteensä kuusi turnausta, joissa kummallakin joukkueella kaksi peliä.
Joulukuussa järjestettiin kotiturnaus Laitilassa. Kauden tavoitteena: Oppia salibandyn
pelaamista ja sääntöjä. Käydä ahkerasti harjoituksissa. Osallistua Timanttiliigaan. Pelata reiluja pelejä iloisella mielellä.
Pojat (-10,-11 ja 12 syntyneet) harrastajamäärä 40 poikaa. Tavoitteena oli saada pojat
harjoittelemaan ja pelaamaan rehtiä ja oikeaa salibandyä osaksi leikin avulla ja osaksi
varsinaisten salibandyharjoitusten avulla. Treeni kerran viikossa Finnlamex-hallilla.
Treenit koostuvat alkuverryttelystä, harjoituksista ja pelailusta. Muutama treenipeli pelattiin Uudenkaupungin salibandyn poikia vastaan.
Muuta
Vuonna 2017 harjoitusmahdollisuudet salibandyn harrastamiseen parantuneet uuden
hallin myötä.

HIIHTOJAOSTO
Yleistä

Vähälumisten talvien takia toiminta on ollut hiihtojaostossa vähäistä. Hiihtoharrastus on kovassa
suosiossa, jos vaan lunta saadaan. Kaikki eivät käytä hyväksi Uudenkaupungin kuntoputkea jossa
hyvät olosuhteen hiihdon harrastamiseen. Jaosto on tehnyt yhteistyötä Vakka-Suomen muiden
seurojen kanssa esim. kilpailujen järjestämiseen hiihtoputkessa.

Jaoston kokoonpano
Rami Hyytiä
Heidi Antola
Antero Alin
Mia Grönroos
Ilmo Laiho
Seppo Lehtola
Antti Mustonen
Markku Lähteenmäki
Kirsi Vainio

Puheenjohtaja/sihteeri/rahastonhoitaja
Sihteeri ja Jyskeen johtokunnan edustaja
jäsen/johtokunnan varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Talous ja varainhankinta

Taloutemme koostuu pidetyistä hiihtokilpailuista sekä mahdollisista avustuksista. Seuratoimintamaksua ei tällä hetkellä ole.Talkoita pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään.

Toiminta ja harrastajamäärät

2017 Jyske järjesti Vakka-Suomen nuorisoviestin Laitilassa jossa sijoittui kolmanneksi. VakkaSuomen mestaruuskisat pidettiin Kalannissa ja Jyskeestä muka olivat Elias Hyytiä, Akseli Hyytiä,
Arto Huhtamäki, Antti Mustonen ja Seppo Lehtola.
Piirinmestaruuskisat pidettiin Pöytyällä ja siellä Jyskettä edustivat Elias ja Akseli Hyytiä.
Lumitilanteen johdosta yhtään omaa sarjakisaa ei pystytty järjestämään.

LASTEN URHEILUKOULU

Yleistä

Lasten urheilukoulutoiminnan tarkoituksena on tarjota lapsille monipuolinen liikunta-leikkiharrastus
mahdollisuus. Luoda pysyvä myönteinen asenne liikuntaan ja ryhmässä toimimiseen, ilman kilpailemisen pakkoa ja paineita.

Jaoston kokoonpano
Minna Suominen

Puheenjohtaja/sihteeri/rahastonhoitaja/ohjaaja

Rami Hyytiä

Johto- ja toimikunnan jäsen

Salla Virtanen

Toimikunnan jäsen/ohjaaja

Evastina Hurme-Vuorela

Toimikunnan jäsen/ohjaaja

Jenni Mannermaa

Toimikunnan jäsen/ohjaaja

Talous ja varainhankinta

Urheilukoulutoimintaa pyöritetään pääasiassa saatujen osanottomaksujen, kohdeavustusten ja
eril. lahjoitusten turvin. Meillä ei ole minkäänlaista varainhankintaa. Saatujen varojen avulla maksamme salivuokrat, vakuutuksen, luk-paidat, tarvittavat urheiluvälineet ym.
Nordea ei ole enää mukana sponsoroimassa lasten urheilukoulua alkaen syksy 2016. LUK -tili
siirrettiin syksyllä 2017 Osuuspankkiin.

Joukkueet ja harrastajamäärät
Urheilukoulu ryhmät koostuvat 4-5 ja 6-7 vuotiasta tytöistä ja pojista.
Lasten urheilukoulussa oli 2017 kevätlukukaudella n.85 lasta. Toukokuussa järjestimme kevään
päättäjäiset pururadalla. Tästä oli hyvä aloittaa kesätauko. Syksyllä 2017 urheilukouluun ilmoittautui n.80 lasta. Ohjaaja muutoksia vuonna 2017. Anu Tolvanen ja Mikko Vähätalo lopettivat ja
saimme takaisin aikaisemminkin ohjaajana olleen Evastina Hurme-Vuorelan. Ohjaajien lukumäärä
4 ja apuohjaajana jatkoi Linda Airasmäki.
Toiminta

Jokainen ryhmä (4) kokoontuu kerran viikossa. Tunnit pidetään pääasiassa sisäliikuntasalissa, Laitilan urheilutalolla. Ulkoliikuntaakin harrastetaan silloin tällöin, varsinkin, kun sali on varattu muuhun
käyttöön. Uimahalliakin käytetään mutta se riippuu paljolti ryhmästä.

Toiminnan pääpaino on leikki, liikkuminen ja iloinen mieli!

Tapahtumat

Urheilukoulu järjestää kaksi yhteistä tapahtumaa jouluisin ja keväisin.

