Jokerit/Viikingit C2 –ikäluokan syntyminen
Jokerien ja Viikinkien yhdistelmäjoukkue aloitti toimintansa maaliskuussa 2018, jolloin nykyinen joukkue
osallistui muutaman yhteisen harjoituksen jälkeen suoraan kovatasoiseen turnaukseen Espoossa. Vastassa
oli maan kärkijoukkueiden Akatemia-ryhmiä ja silloin ei ollut sen suurempia odotuksia, vaan pelkkää uuden
tuomaa jännitystä ja positiivista energiaa. Jo tuossa turnauksessa kaikille selvisi, että joukkueessa on paljon
taitoa, nopeutta, urheilullisuutta, mutta ennen kaikkea paljon halua kehittyä.
04-ikäluokassa on jo 5-6 vuoden ajan ollut vahva yhteistyön leima Jokereiden sateenvarjojoukkueiden
kesken. Erityisesti Jokerit, Viikingit ja Kiekko-Vantaa ovat tehneet todella läheistä yhteistyötä. Yhteisiä
treenejä, tapahtumia, koulutuksia, pelaajien lainaamista, valmentajien viikottaista sparraamista on ollut
joukkueiden välillä. Tämä loistava yhteistyö on johtanut siihen, että pelaajat ovat pysyneet omissa
joukkueissaan tutussa ympäristössä ja vaikka muutama pelaaja siirtyikin aikaisemmin, niin homma pysyi
hyvin hanskassa ja toiminta jatkui entisellään. Tämän yhteistyön tavoitteena on alusta saakka ollut se, että
kun siirrytään C2 kilpavaiheeseen, pystyy Jokerit tarjoamaan pelaajille heidän sen hetkisen kehitysvaiheen
ja tason mukaansa sopivan joukkueen. Näin lähti alulle Jokerit/Viikingit ”Akatemia”-joukkue.
Jokereiden ja Viikinkien 04-ikäluokan yhteistyö on ollut todella hyvää ja läheistä. Haluttiin myös seurat
tähän mukaan, jotta jatkossakin voitaisiin tarjota pelaajille polun eteenpäin, jokaiselle se sopiva. Seurat
pääsivät keväällä 2018 yhteisymmärrykseen ja sen jälkeen on tehty kovasti töitä, että tästä saadaan
pysyvää myös seuraavia ikäluokkia ajatellen. Haluamme pitää kiinni kaikista Jokereissa ja Viikingeissä
pelaavista junnuista ja tarjota heille polkua eteenpäin sekä Jokereiden ja Viikinkien kilpajoukkueissa, että
Viikinkien harrastejoukkueissa. Tällä hetkellä Jokereiden, JoVin sekä Viikinkien 04 -ikäluokan neljässä
peliryhmässä pelaa yhteensä noin 80 poikaa. Laadukas toiminta, sekä iso pelaajamassa tuovat varmasti
mukanaan hyviä tuloksia tulevina vuosina.
JoVissa pelaa tällä kaudella 3 maalivahtia ja 23 kenttäpelaajaa, joista 2 tuli yhteistyöseurojen ulkopuolelta.
Jokereista siirtyi JoViin 8 pelaajaa, joista yksi 7 vuotta jo aikaisemmin Viikingeissä pelannut pelaaja. Tämä
kertoo jo siitä, että tälle yhteistyölle on iso tilaus sekä Jokereissa että Viikingeissä, mutta myös koko
yhteistyöseura- piirissä. JoVi on loistava paikka esimerkiksi niille sateenvarjopelaajille, joille ei oma seura
pysty enää C2 vaiheessa tarjoamaan kilpatasoa AAA-tasolla. JoVin valmentajien rekrytoinnista vastaa
pääosin Jokerit, mutta vahvassa yhteistyössä Viikinkien kanssa. Tämä takaa sen, että toiminta on laadukasta
ja ammattimaista. JoVilla on tällä kaudella käytössään päävalmentaja, apuvalmentaja, joka vastaa myös
puolustajien kehittämisestä, fysiikkavalmentaja, luisteluvalmentaja kerran viikossa, sekä
maalivahtivalmentaja. Lisäksi seuran puolelta JoVilla käy säännöllisesti treeneissä taitovalmenta ja
valmennuspäällikkö, joiden kanssa sparrataan treeneissä, sekä pidetään säännöllisiä valmentajapalavereja.
Jojo, sekä neljä huoltajaa takaavat sen että taustat ovat kunnossa.
Kaikesta tekemisestä paistaa Ilo, Ahkeruus, Yhteisöllisyys!
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