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KAUSI 2021 – 2022

Joko pelataan??? Tuttu huudahdus lasten harjoituksista, mutta tänä päivänä jo totta 
aikuisten urheilussakin! Kaksi edellistä kautta on jouduttu lopettamaan ennen  
aikojaan maailmaa riivanneen covid-19 pandemian vuoksi. Jokohan tällä kaudella 
päästään pelaamaan koko sarja lävitse? Olisihan se kiva taas pelata sarjan voitosta 
ja mitata harjoitteluntulos muita vastaan loppuun asti. Onneksi mennyt kesä on 
taittanut pandemian terävimmän kärjen, rokotekattavuus on parantunut ja kilpa- ja 
harrastustoiminta on saatu uudelleen käyntiin noudattamalla tarkkoja turvallisuus-
ohjeita. Toivottavasti tuleva syksy ei tuo enää takapakkia ja me, jääkiekon ystävät, 
pääsemme nauttimaan meille rakkaasta lajista niin kannustajina kuin itse toimintaa 
osallistuvina.

VG-62 Edustusjääkiekko, Edari, jatkaa tutuksi tulleella linjallaan tavoitteenaan tarjota 
alueen  ja erityisesti Naantalissa kiekko-oppinsa saaneille pelureille mahdollisuu-
den laadukkaaseen toimintaan. Asiantunteva valmennus, hyvät harjoitusolosuhteet 
sekä seurassa vallitseva hyvä henki ovat avaintekijöitä tavoitteen saavuttamisessa. 
Vastuuvalmentajana aloittaa Matti Tähkäpää ja hänen apunaan jatkaa monivuoti-
nen joukkueen luottopakin Ville Raittion. Matti on itsekin menneinä vuosina edus-
tanut VG-62:ta ja sopii hyvin seuran toimintamalliin.  Matti ja Ville ovat hieno pari 
Edarin  valmentajiksi. Pelaajapuolella joukkueen runko säilyy lähes muuttumatto-
mana uudistuen vain muutamalla pelaajalla. Omat Naantalissa jääkiekko oppinsa 
ja VG:n värejä kantaneet nuoret alkavat olla seuran tavoitteiden mukaisesti pää-
osissa. Onneksi myös kokeneempi osasto on halunnut jatkaa hienon harrastuksen 
parissa ja tarjota nuorille mallia ja tukea matkalla vastuunkantajaksi. 

Kaudella 2021 – 2022, joka muuten on VG-62:n juhlavuosi, Edari pelaa II – di-
visioonan länsirannikon lohkossa. Sarjassa on vain 9 joukkuetta ja näin otteluita 
alkusarjassa tulee kaikille 24. Viime kauden keskeytyksen myötä, yksikään joukkue 
ei menettänyt sarjapaikkaansa eikä kukaan noussut sarjaporrasta ylemmäs. Viime 
kauden joukkueista kohdattiin kaikki muut paitsi LuKi-82, joka on ainut uusi vieras 
Naantalissa tulevalla kaudella. Sarjasta tullee taas tasainen ja etukäteen on mahdo-
ton veikata menestyjiä. 

Edarin toiminnan mottona on jo muutaman vuoden ollut  lause: Tosissaan muttei 
tosikkomaisesti! Samalla linjalla jatketaan ja pyritään nauttimaan hienoista hetkistä 
lajin parissa ja tarjoamaan yleisölle vauhdikasta ja viihdyttävää lätkää! 

Naantali 28.8.2021 Erkki Korpela, puheenjohtaja
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www.condite.fi
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Painotyöt

Tulosteet

Suurkuvat

Tarrat 

Kyltit

Kopiot

Järveläntie,  21100 Naantali,  puh. (02) 434 9 100, 

tuotanto@npoffsethouse.fi, www.npoffsethouse.fi

Soita ja kysy lisää: 

040 544 8276/Toni Lunden

TM



Hiidenkatu 9,  20360 Turku | Puh. 02 253 9955 | www.mainosnerg.fi

ETSI UUSIA TAPOJA TAVOITTAA ASIAKKAASI!

SUURKUVATULOSTEET TAPETIT ROLL-UP:IT

VALOMAINOKSETNETTISIVUTMAINOSKYLTIT

AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATEIPPAUKSET

3D-LOGOT

BRÄNDI

OPASTEET
AURINGONSUOJA-

KALVOT

ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

PALVELUMME

Suunnittelusta

toteutukseen
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DIGIKUMPPANI 

TÄMÄN PÄIVÄN MYYNNIN 

JA MAINONNAN HAASTEISIIN

WWW.LUDIA.FI
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Mitä

Lounatuulen

nauru voisi

olla.

Messutoimisto:
Käsityöläiskatu 2

050 410 4005
naantali.fi/asuntomessut
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Omalla areenalla
www.yitkoti.fi

Omalla areenalla
www.yitkoti.fi
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Päätilassamme on sataneliöinen tanssiparketti huippuäänentoistolla ja 
-valoilla. Tila muuntautuu monenlaisiin juhliin ja tilaisuuksiin: 

meillä voi viettää häitä, polttareita, syntymäpäiväjuhlia, istuvia illallisia, 
cocktail-tilaisuuksia ja vaikka mitä.

Kysy meiltä suosituksia ruokatarjontaan ja sopivia viinejä menuja varten. 
Asiakaskapasiteettimme on 300 henkilöä. 

Sovi tapaamisesta myyntipalvelun kanssa. 

 PUH. 029 1700 701 , www.suntown.fi , 
LUOSTARINKATU 25, 21100 NAANTALI
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Painotyöt

Tulosteet

Suurkuvat

Tarrat 

Kyltit

Kopiot

Järveläntie,  21100 Naantali,  puh. (02) 434 9 100, 

tuotanto@npoffsethouse.fi, www.npoffsethouse.fi

Soita ja kysy lisää: 

040 544 8276/Toni Lunden

TM
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VG-62 Jääkiekkojaoston terveiset

Uuden kauden kynnyksellä on toiveikas olo ja kaikki näyttää tällä hetkellä juuri 
siltä, kuin sen kuuluukin sarjakauden alun ollessa käsillä. Näin ei ollut viime jou-
lu-tammikuussa kun silloiset sulkutoimet ottivat tiukan otteen kiekkoilevasta yhtei-
söstä koko maassa ja Naantalista. Ehkei tässä kohtaa kannata edes laskea kuinka 
paljon otteluita jäi pelaamatta, mutta se luku on valtava. Toivottavasti sitä voidaan 
vain muistella menneenä aikana, eikä sellaista tarvitse kohdata uudestaan. Rajoi-
tustoimista huolimatta seuran tärkeimmät henkilöt ja voimavara eli joukkueiden 
vapaaehtoistoimijat; valmentajat, huoltajat, joukkueidenjohtajat sekä monet muut 
jaksoivat puurtaan nuorten eteen. Pidettiin omia pelipäiviä ja keksittiin ohjelmaa 
rajoitustoimien rajoissa. Kiitos siis jokaiselle joka antoi panoksensa kaudella 2020-
21 seuran joukkueiden eteen.

Itse aloitin jääkiekko jaoston puheenjohtajana tuon haastavan ajan jälkeen huhti-
kuussa ja on ollut ilo havaita miten tuo jakso on monelle enää sellainen mennei-
syyden kaiku. Kaikkien katseet ovat tiukasti tulevassa. Iso kiitos jaoston edelliselle 
puheenjohtajalle Pasi Vepsälle, jonka vanavedessä oli helppoa tarttua jaoston ruoriin 
ja ottaa vetovastuu. Pasi on onneksi luvannut pysyä jaoston toiminnassa mukana ja 
kantaakin isoa vastuutta lajiliiton työryhmissä seuran ja jaoston äänen kuulumisesta. 
Turun alueen suurimpana kasvattajaseurana on tärkeää olla näkyvä sekä aktiivinen 
toimija ja että meidän pientenkin seurojen ääni tulee liiton toiminnassa kuuluviin. 
Sillä meidän kaltaisia seuroja on tässä maassa moninverroin enemmän kuin niin 
kutsuttuja suurseuroja.

Jaoston toiminnassa on tällä hetkellä mukana yli 300 henkilöä. Eli vaikka olemme-
kin kasvattajaseura ja meiltä lähdetään pikku-junnu vuosien jälkeen kokeilemaan 
siipiä SM ja Mestis tasoille juniorisarjoissa, on meille kuitenkin jatkuvasti paluu 
muuttoa myös. Seuran vanhempien ikäluokkien valmennus, toiminta ja me henki 
vetää selvästi pelaajia Naantalin auringon alle. Se kertoo että teemme arvokasta 
työtä läpi koko jaoston ikäluokasta riippumatta.

Juniori puolen ja edustuskiekon yhteistyön on sovittu jatkuvan kuten aiempinakin 
vuosina, joka on ollut molempia hyödyttävää sekä tukevaa. Hyvä symbioosi meidän 
välillä on se jolla tulevaisuudessakin Naantalilainen edustusjääkiekko jatkaa kul-
kuaan, eli seuran omat kasvatit pelaavat Naantalilaista kiekkoa.

Toivotaan että menestystä tulee kaukaloissa ja kaikki kokee niitä tärkeimpiä eli on-
nistumisen tunteita sekä hetkiä alkavan kauden aikana. Toivotan tervetulleksi myös 
jokaisen edarin kannattajan katsomaan ja kannustamaan juniori puolen pelejä, kun 
katsomoihin taas päästään.

Yhteisöllisyydestä luomme voimaa ja menestystä.
Juhani Bruun
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www.brander-manner.fi

Ammattilainen

Auttaa
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Paikallisen jääkiekkojoukkueen  
sponsorointi kannattaa aina.

Paikallista jääkiekkoa kannattaa aina tukea. Monet yrityksetkin huomaavat sen toimin-
nassaan. Kaupunkilaiset voivat omilla teoillaan vaikuttaa siihen, minne rahat loppujen 
lopuksi kulkeutuvat; maailmalle vai naantalilaisen yrityksen tukemiseen. Samoin  
myös alueen paikallisten yritysten on mahdollisuus tukea paikallista jääkiekkoilua 
monella eri tavalla. Jääkiekkojoukkueen sponsorointi on yksi erinomainen keino, joka 
hyödyttää paitsi yritystä itseään, myös sponsoroitavaa joukkuetta.

Sponsoroimalla paikallista jääkiekkoseuraa yritys saa yhteisöltä positiivisen maineen 
ja samalla se koetaan hyväntekeväisyyttä tekevänä yhteisön jäsenenä. 
Sehän tiedetään, että hyväntekeväisyydellä on kantava voima yhteisössä toimivan 
jääkiekkojoukkueen toiminnassa. Sponsoroinnin avulla edistetään erilaisia hankkeita 
ja edesautetaan urheilujoukkueen toimintaa.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä mainonta joukkueen kotisivuilla ovat yleisiä 
keinoja. Usein kuulee sanottavan, että tämä ns. suosittelumarkkinointi on tehokkain 
markkinoinnin muoto. 

Hyväntekeväisyys on erinomainen  markkinointikeino. Onpa yritys urheilun ystävä 
tai ei, voi yritys tehdä paljon hyvää paikallisen urheilujoukkueen hyväksi pienelläkin 
lahjoituksella.

Pitkällä aikavälillä sponsoroinnilla on toki jokin tavoite, sillä vaikka yritys välittääkin 
aidosti oman kaupunkinsa asioista ja urheilujoukkueesta, ei silkka hyväntekeväisyys 
useimmiten ole se kaikkein voimakkain kannuste sponsoriksi ryhtymiseen. Yrityksen 
täytyy loppujen lopuksi aina ajatella taloudellista kannattavuutta varmistaaksensa 
toimintansa jatkumisen.

Sponsorointimarkkinointiin sijoitetut rahat tuovat posiviivistä näkyvyyttä ja näkyvyyden 
myötä tuloja on usein odotettavissa huomattavasti enemmän kuin sponsorointiin sijoi-
tettu summa. Harva ymmärtääkään, miten suuri vaikutus tällaisella näkyvyydellä on.

Markkinoinnissa on aina tärkeintä ajatella kohdeyleisöä ja omaa asiakaskuntaansa. 
Markkinointi ja myynti paikallisesti on useimmille yrityksille kaikkein kannattavinta.
Naantalilainen yritys saanee varmemmin taloudellista hyötyä paikallisen jääkiekko-
joukkueen sponsoroimisesta kuin lähtemällä tukemaan jotain vieraspaikkakuntalaista 
suurempaa ja tunnetumpaa joukkuetta.

Näinä haastavina aikoina kaikki sponsorointi on joukkueellemme tärkeää. Ei ole yhtä 
ainutta oikeaa tapaa auttaa jääkiekkojoukkuettamme. Mikäli kiinnostusta asiaan löy-
tyy, saattaa parhaat neuvot saada ottamalla yhteyttä suoraan minuun ja kysyä millai-
nen sponsorointi olisi tarpeen.

Muistetaan myös me Edarin kannattajat käyttää näitä Edarin sponsoreita kun teemme 
hankintoja tai etsimme palveluita.

Jääkiekkoterveisin Tapani Kuusela
www.vg62edari.fi
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Valmennuspäällikön terveiset

Jääharjoittelukausi 2021-2022 pyörähti käyntiin aurinkoisissa merkeissä elokuun  
ensimmäisellä viikolla. Silloin pidettiin jo perinteiseksi muodostunut Aurinko- 
leiri nuoremmille junioreille. Innokkaita junioreita oli n. 30 paikalla ensimmäisen  
viikon leirillä.  Junioripuolen joukkueet on U22, U19, U17 ylempi, U17alempi, 
U15AAA, U15AA, U12, U11, U10, U9/8 ja kiekko/luistelukoulu. Edustusjoukkue  
jatkaa II-divaria.

VG-62ry on mukana Turun Palloseuran sateenvarjotoiminnassa. Siihen sisältyy 
taitovalmentaja käyntejä ja valmentajakoulutuksia. Pelaajaliikennesopimusseurat 
ovat kaikki mukana sateenvarjosopimuksessa. Pelaajaliikennesopimus tarkoittaa 
sitä, että yli seurarajojen voidaan lainata pelaajia toisesta seurasta. Tämä on  
hyvä asia varsinkin pienemmille seuroille, joissa pelaajamäärät ovat pienempiä. 

VG:n puolesta järjestämme yläkouluille aamujää toimintaa torstaisin. Sinne saa  
tulla kaikki jääkiekon pelaajat seuraa katsomatta, kenellä lukujärjestys antaa  
siihen mahdollisuuden. Suopellon koulun kanssa on yhteistyötä aamujäiden  
suhteen. Sitten jatkamme myös luokkalätkä toimintaa kouluille. Naantalin,  
Merimaskun, Rymättylän ja Velkua 1-2 luokan oppilaat saavat tulla koulupäiväksi  
pelaamaan jääkiekkoa. Tapahtuma on kaksipäiväinen, ensimmäinen luokka  
ja toinen luokka ovat eri päivinä. Lapset ovat olleet tapahtumasta tosi innoissaan.  
Se on tuonut myös seuraan lisää harrastajia.

Viime kausi jäi koronan takia pahasti kesken vanhemmassa ikäluokissa. Osaksi  
tämän takia on ollut haastetta saada harrastajat takaisin mukaan seuratoimintaan.  
Pitkä tauko joukkueharjoituksista sai muutamia nuoria lopettamaan harrastuksen.  
Toivotaan että aloittelevat lapset löytävät tien hallille.

Jääkiekkoliitto jatkaa KUNNIOITA PELIÄ ohjelmaa. VG-62 ry on mukana siinä.  
Se on suunniteltu, jotta suomalainen jääkiekko olisi reilumpaa kaikille sen osa- 
puolille. Kyse on jokaisen pelin eri rooleissa toimivan- pelaajien- valmentajien-  
tuomareiden ja vanhempien keskinäisestä kunnioittamisesta. Keskinäiseen kun-
nioittamiseen perustuvalla käyttäytymisellä : tehdään pelitapahtumasta lapsille  
positiivinen kasvuympäristö, jossa on tilaa onnistumiselle ja epäonnistumisille.  
: tehdään pelistä turvallisempaa. : taataan valmentajille ja tuomareille työrauha.
NYT KAUDELLA 2021-2022 KAIKKI KANNUSTUS VG:N JOUKKUEILLE TARPEEN.

Tom Koivisto
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Hinnat alkaen

49€/kk
8 vuoden koroton 

maksuaikaLUE LISÄÄ JA OTA YHTEYTTÄ
aurinkosahko@lannenomavoima.fi
(02) 880 0880 | lannenomavoima.fi

Tiesithän, että lounaisrannikko on Suomen 
aurinkoisin alue? Tee ympäristöteko ja 
hanki oma aurinkovoimala, joka tuottaa 
käyttöösi puhdasta sähköä. Investoinnin voit 
maksaa korottomasti kuukausierissä.

AURINKOPANEELIT
KUUKAUSIERISSÄ
KORKO 0 %
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Offset-House Oy • Putkikatu 20, Naantali

p. (02) 434 9100 • www.npoffsethouse.fi

SOITA JA TILAA 

040 544 8276/Toni Lundén

TM

Painotyöt • Tulosteet • Suurkuvat 
Tarrat • Kyltit • Kopiot
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VG-62-Edarin 
otteluohjelma 2021-2022.

Kauden aikana sattaa tulla muutoksia.
Osoitteessa www.tilastopalvelu.fi 

sieltä ensin sarjahaku 
→ sarjataso → II divisioona → Sarja → II divisioona lohko 6  

voitte  käydä katsomassa ottelut ja myös tulokset.
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VG–62 EDUSTUSJÄÄKIEKKO RY  ” EDARI ”

VG–62 Edustusjääkiekko ry on keväällä 2015 perustettu naantalilaisen jääkiekon 
lippulaivaksi. Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Naantalin VG–62 seuran kanssa, toi-
mien kuitenkin itsenäisenä yhdistyksenä omin toimihenkilöin ja omalla taloudella. 

Seurojen eriyttäminen on perua Suomen Jääkiekkoliiton asettamista lisenssivaa-
timuksista, jotta joukkue voi pelata valtakunnallista II-divisioonaa, ” Maailman 
toiseksi parasta amatöörisarjaa ” (neljänneksi korkein taso Suomessa; Liiga, Mestis, 
Suomi–sarja, II divari.) Yhdistyksellä on toiminnassaan vain yksi joukkue, VG – 62, 
josta markkinoinnissa käytetään nimeä Edari. 
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Valitse ekologinen
tuulisähkö
Asiakkaanamme voit
valita sataprosenttisen 
tuulisähkön. Tuulivoima
on uusiutuvaa, puhdasta 
ja päästötöntä energiaa.

KYSY LISÄÄ!

Kaivokatu 22, 21100 Naantali
Puh. (02) 436 2900 • www.naantalinenergia.fi


