Seurayhteistyön aloittaminen
Forssan Palloseuran juniorit, Turun Kisa-Veikot, TuTo Ry juniorijääkiekko, Paraisten Sport sekä Loimaan
Rockets ovat aloittaneet jääkiekkoliiton sateenvarjotoiminnan mukaisen yhteistyön. Yhteistyön piiriin
kuuluu yli 850 pelipassin omaavaa junioripelaajaa.
Seurayhteistyön avulla seurat pystyvät vahvistamaan toimintaansa. Yhteistyön tavoite on erityisesti lapsi
vaiheen urheilutoiminnan kehittäminen. Yhteistyön avulla voimme tukea ja kehittää OTO-valmentajia
(harrastevalmentaja) sekä lisätä valmentajien tekemän työn arvostusta. Suomi-kiekon yhteisten
vuosittaisten painopisteiden nopea jalkautus kentälle helpottuu taitovalmentajayhteistyön kautta.
Seurayhteistyön lähtökohtana pidetään ajatusta siitä, että toiminta hyödyttää kaikkien seurojen kehitystä.
Tarpeita kartoitetaan säännöllisesti seurayhteistyön aikana.

Pelaajaliikennesopimus
Seurat ovat solmineet myös pelaajaliikennesopimuksen. Sopimuksella pyritään edesauttamaan niitä
ikäluokkia, joissa pelaajia on vähän. Sopimuksella myös varmistetaan joukkueiden toiminnan jatkuminen
keskeytyksettä mahdollisten loukkaantumisten sekä sairastapauksien sattuessa. Sopimus auttaa pelaajia
harrastamaan lajia omalla paikkakunnalla, omalla tasollaan. Tämä mahdollistaa myös sen realiteetin, ettei
ns. kärkipelaajien tarvitse vaihtaa seuraa, vaan pystymme yhteistyössä rakentamaan sellaisia toimintamalleja,
jotka tukevat pelaajan kehittymistä mahdollisimman pitkään omassa seurassaan.

Tavoitteellinen urheilutoiminta
Yhteistyön avulla saamme tarjottua lahjakkaimmille/kehittyneimmille yhteisömme pelaajille mahdollisuuden
jatkaa pelaajapolkua aina alue- ja maajoukkuetasolle saakka.
Pelaajille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua talenttiryhmätoimintaan. Ryhmiin valitaan yhteisöstä paitsi
pelaajia, jotka ovat osoittaneet olevansa ikäluokkansa lahjakkaimpia, myös sellaisia pelaajia, joiden kohdalla
näemme tulevaisuudessa suuren kehityspotentiaalin.
Joukkueidemme harjoittelussa korostuu määrällisesti ja laadullisesti kova harjoittelu. Lisäksi kehoa
kehitetään ammattilaisten rakentamien ohjelmien avulla myös jääharjoittelun ulkopuolella.
Joukkueharjoittelun lisäksi tarjoamme yhteistyöseurojen perheille myös kotona hyödynnettävää materiaalia,
joka sisältää tietoa ravinnosta sekä muusta kehon huollosta.

Juniorishockeyn har inlett samarbete mellan föreningar
Juniorerna i Forssan Palloseura, Turun Kisa-Veikot, TuTo Ry juniorhockey, ParSport och Loimaa Rockets
har inlett ett samarbete enligt modellen för ett så kallat paraplysamarbete mellan föreningarna. Samarbetet
omfattar mer än 850 spelande juniorer.
Genom föreningssamarbetet kan föreningarna stärka sin verksamhet. Samarbetets syfte gäller
speciellt utveckling av barnets olika faser inom idrotten. Genom samarbetet kan vi stöda och utveckla
tränare som jobbar oavlönade på frivillig basis samt öka uppskattningen av det arbete som tränarna utför.
Enligt Suomi-Kiekkos årligen återkommande tyngdpunktsområde, snabbhet och smidighet på isen,
underlättas samarbetet genom tränare i skrinnskoåkningsteknik och -färdighet.
Utgångspunkten för föreningssamarbetet är tanken om att verksamheten gynnar utvecklingen av alla
föreningar. Behovet kartläggs regelbundet under samarbetet.

Överenskommelse gällande spelartrafik
Föreningarna har också undertecknat ett spelartrafikavtal. Avtalet syftar till att främja åldersgrupper med få
spelare. Avtalet garanterar även kontinuitet i laget utan avbrott i händelse av skador eller sjukdomar. Tack
vare avtalet kan nu spelarna utöva sporten på sin egen hemort, på sin egen nivå. Detta möjliggör också
realiteten att inte så kallade toppspelare behöver byta förening, vi kan genom samarbetet bygga upp sådana
verksamhetsmodeller som stöder spelarens utveckling så länge som möjligt i egen förening på hemorten.

Målinriktad idrottsaktivitet
Genom samarbetet kan vi erbjuda våra begåvade/mest utvecklade spelare möjlighet att fortsätta
spelarkarriären åtminstone till regional- och landslags nivå.
Spelarna erbjuds också möjlighet att delta i talang grupper. Till grupperna väljs från föreningarna, förutom
spelare som har visat sig vara de mest begåvade i åldersgruppen, även sådana spelare där vi ser en stor
framtida utvecklingspotential.
I våra lags träningar betonas kvantitativ och kvalitativ hård träning. Dessutom används professionellt
uppbyggda program som hjälp för att utveckla kroppen även utanför isträningen. Förutom lagträning,
erbjuder vi även samarbetsföreningarnas familjer nyttiga material som innehåller information om näring och
annan kroppsvård.

