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KAUSI 2022 – 2023
Jääkiekkokausi 2022-2023 on jo pyörähtänyt käyntiin tämän kausijulkaisun ilmestyessä.
Edari on syksyn aikana pelannut muutaman harjoitusottelun ja osallistunut Suomen Cupiin. Suomen Cupin ensimmäisellä kierroksella Edari voitti Valkeakosken Kiekko-Ahman
ja eteni toiselle kierrokselle. Siellä vastaan tulivat perinteikäs Espoon Jäähonka ja tuttu
Karhu HT Porista. Tätä kirjoittaessa ei vielä ole näiden otteluiden tuloksia tiedossa. Toivotaan kuitenkin, että Cupissa päästään mahdollisimman pitkälle ja kohdata uusia ja kovatasoisia vastustajia. Suomen Cup on hieno lisä jääkiekkokauteen.

Suunnittelusta
toteutukseen

VG-62 Edustusjääkiekko, Edari, jatkaa tutuksi tulleella linjallaan tavoitteenaan tarjota
alueen ja erityisesti Naantalissa kiekko-oppinsa saaneille pelureille mahdollisuuden laadukkaaseen toimintaan. Asiantunteva valmennus, hyvät harjoitusolosuhteet sekä seurassa
vallitseva hyvä henki ovat avaintekijöitä tavoitteen saavuttamisessa. Vastuuvalmentajana
jatkaa Matti Tähkäpää ja hänen apunaan Ville Raittion.
ETSI UUSIA TAPOJA TAVOITTAA ASIAKKAASI!

Huolto on jo usean vuoden ollut Arto Kivirannan vahvoissa käsissä Esa Gustaffsonin avustuksella.
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ja paljon muuta. Ota yhteyttä ja kysy lisää.
Hiidenkatu 9, 20360 Turku | Puh. 02 253 9955 | www.mainosnerg.ﬁ

Pelaajapuolella joukkueen runko säilyy lähes muuttumattomana uudistuen vain muutamalla pelaajalla. Pitkäaikainen runkopelaaja ja joukkueen kapteeni Otto Lehtonen
päätti hienon uransa viime kauden päättäneisiin nousukarsintoihin. Kiitos Otto hienoista
vuosista VG-62 jääkiekon hyväksi. Omat Naantalissa jääkiekko oppinsa ja VG-62 värejä
kantaneet nuoret alkavat olla seuran tavoitteiden mukaisesti pääosissa. Onneksi myös kokeneemmalla osastolla on ollut halu jatkaa hienon harrastuksen parissa ja tarjota nuorille
mallia ja tukea matkalla vastuunkantajaksi.
Kaudella 2022 – 2023 sarja alkaa syyskuun lopulla ja se pelataan kolminkertaisena yhdeksän joukkueen voimin. Uutena tulokkaana sarjassa esiintyy Salon Kiekkohait. Harmillisesti juuri elokuun alkupäivinä Edarin pitkäaikainen kilpakumppani Luja HT Huittisista
joutui luopumaan sarjapaikastaan pelaajapulan vuoksi. Toivottavasti sarjasta tulee tasaväkinen ja mielenkiintoinen. Sarjajärjestelmä on samanlainen kuin edellisellä kaudella.
Runkosarjan voittaja jatkaa Suomi-sarjan karsintoihin halutessaan ja muut joukkueet
ratkovat länsi-rannikkon II-divisioonan mestaruuden. Edarin selkeänä tavoitteena on pelata mahdollisimman laadukasta kiekkoa ja sitten keväällä katsotaan, mihin se riittää!
Edarin toiminnan mottona on lause: Tosissaan muttei tosikkomaisesti! Samalla linjalla
jatketaan ja pyritään nauttimaan hienoista hetkistä lajin parissa ja tarjoamaan yleisölle
vauhdikasta ja viihdyttävää lätkää!
Naantali 28.8.2022 Erkki Korpela, puheenjohtaja
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Painotyöt

Painotyöt
Tulosteet
Suurkuvat
Tulosteet

YRITYKSESI KUMPPANI
JA MAINONNAN TEKIJÄ

Tarrat
Suurkuvat
Kyltit
Tarrat
Kopiot
Kyltit
Soita
ja kysy lisää:
040 544 8276/Toni Lunden
Kopiot
*

SOITA JA KYSY LISÄÄ:
040 544 8276/Toni Lundén
*

WWW.LUDIA.FI
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Järveläntie, 21100 Naantali, puh. (02) 434 9100, tuotanto@npoffsethouse.fi, www.npoffsethouse.fi

JA KYSY
LISÄÄ:
Putkikatu 20, SOITA
21110 Naantali,
puh. (02)
434 9100 tuotanto@
040
544
8276/Toni
Lundén
npoffsethouse.fi, www.npoffsethouse.fi
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www.brander-manner.fi

Ammattilainen
Auttaa
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VG-62 Jääkiekkojaoston terveiset
Vuosi 2022 on seuran kuudeskymmenes toimintavuosi ja siten tasa kymppi
synttäri. Juhlaa on vietetty eri jaostojen toimesta eri tavoin ja vielä on juhlia
jäljelläkin. Juhlallisuuksia on ollut monenlaisia ja se kertoo että meillä on
elinvoimainen ja monipuolinen seura joka vielä kuusikymppisenäkin on
uudistuva ja hetkessä elävä. Jääkiekon puolella keväällä pelattu juhlaottelu
Edarin ja VG-62 Alumni joukkueen välillä oli menestys sekä pelillisesti että
katsoja määrällä mitattuna. Kunhan kaudet pyörähtää myös junioripuolella
käyntiin on selvityksessä toinen ”juhlapäivä” jääkiekon toimesta.
Junioripuolen harrastajamäärät ovat pysyneet hyvänä ja jaostona olemme tällä
hetkellä suurin toimija seurassa. Vaikka pelaajaliikennettä onkin seurasta ulospäin, kuten kasvattaja seurana kuuluukin, niin myös paljon paluumuuttajia
on tullut, koska hyvät muistot seurasta ja sen toiminnasta on riittävät. Hyvät
kokemukset, pelaamisen ilo ja itsensä haastaminen ovat kuitenkin niitä asioita
joita haluamme jatkossakin pitää arvossa.
Jääkiekkojaosto on keväällä aloittanut Olympiakomitean Tähtiseura –projektin
joka on eräänlainen laatu sertifiointi urheiluseuroille. Tällä on tarkoitus vakiinnuttaa hyvät olemassa olevat käytänteet jopa vuosien takaa sekä päivittää
tarpeelliselta osin jotain. Vaikka projektin ensi vaiheen päätöksessä onkin
mahdollisuus hakea kuin diplomina työstä sinettimerkkiä, ei työ silti ole valmis vaan kehitystyö jatkuu ja kolmen vuoden päästä toiminta auditoidaan
uudestaan ja valitaan uudet kehityskohdat.
Siispä nyt kuusikymppinen seuramme ja jaostomme on virkeä sekä toimiva
yksikkö joka elää ja hengittää nyky ajassa.
Toivotan kaikki edarin kannattajat saapumaan myös kaikkiin juniori otteluihin
ja kannustamaan myös siellä. Ilman omia kasvatteja ei meillä ole identiteettiä
”Naantalilainen jääkiekko”.
Yhteisöllisyydestä luomme voimaa ja menestystä.
Juhani Bruun
Jääkiekko jaosto pj
VG-62 ry
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Kansitarra 1600x1200mm / 1kpl.

Verkko-osoite 1000x200mm / 1kpl.

niio.fi

oitettu tuotteen ja graﬁikan esittämiseen. Värit voivat poiketa lopputuotteesta.
Päätilassamme on sataneliöinen tanssiparketti huippuäänentoistolla ja
n huomatuista virheistä. Oikoluvun jälkeen vastuu siirtyy asiakkaalle.

-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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| 18

19 |

TM

TM

Kaikkeen löytyy ratkaisu.
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Suurkuvat
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Kopiot
*

SOITA JA KYSY LISÄÄ:
040 544 8276/Toni Lundén
*

Järveläntie, 21100 Naantali, puh. (02) 434 9100, tuotanto@npoffsethouse.fi, www.npoffsethouse.fi

SOITA
JANaantali,
KYSY puh.
LISÄÄ:
Putkikatu
20, 21110
(02) 434 9100
040 544 8276/Toni
Lundén
tuotanto@npoffsethouse.fi,
www.npoffsethouse.fi
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AURINKOPANEELIT
KUUKAUSIERISSÄ
KORKO 0 %
Tiesithän, että lounaisrannikko on Suomen
aurinkoisin alue? Tee ympäristöteko ja
hanki oma aurinkovoimala, joka tuottaa
käyttöösi puhdasta sähköä. Investoinnin voit
maksaa korottomasti kuukausierissä.

Hinnat alkaen

49€/kk
LUE LISÄÄ JA OTA YHTEYTTÄ
aurinkosahko@lannenomavoima.fi
(02) 880 0880 | lannenomavoima.fi
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Valmennuspäällikön terveiset
Jääharjoittelukausi 2022-2023 pyörähti käyntiin aurinkoisissa merkeissä elokuun ensimmäisellä viikolla. Silloin pidettiin jo perinteiseksi muodostunut Aurinkoleiri nuoremmille junioreille. Innokkaita junioreita oli n.35 paikalla ensimmäisen viikon leirillä. Siihen perään elokuussa oli VG:n 60v juhlavuosi
festarit kuparivuoren urheilukentällä.  Junioripuolen joukkueet on 3-div,U19ss,
U19-DIV,U17-DIV,U16 MESTIS, U13,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. Lainasiirto 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.
Jääkiekkoliitto jatkaa KUNNIOITA PELIÄ ohjelmaa. VG-62 ry on mukana siinä. Se on suunniteltu, jotta suomalainen jääkiekko olisi reilumpaa kaikille senosapuolille. Kyse on jokaisen pelin eri rooleissa toimivan- pelaajien- valmentajien- tuomareiden ja vanhempien keskinäisestä kunnioittamisesta. Keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvalla käyttäytymisellä : tehdään pelitapahtumasta lapsille positiivinen kasvuympäristö, jossa on tilaa onnistumiselle ja epäonnistumisille. : tehdään pelistä turvallisempaa. : taataan valmentajille ja tuomareille työrauha.
VG-62 ry lähtee jääkiekkoliiton tähtiseura hankkeeseen kaudella 2022-2023.
Tervetuloa VG:n jääkiekko otteluihin kannustamaan.
Tom Koivisto
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Omalla areenalla
Omalla
areenalla
www.yitkoti.fi
www.yitkoti.fi
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Paikallinen urheilusponsorointi kannattaa aina
Urheilusponsorointia ei harrasta ihan joka yritys, joten mikäli yrityksellä on toiveena
erottua positiivisella tavalla joukosta kovan kilpailun keskellä, on sponsorointi yksi
hyvä tapa. Monet haluavat tukea erityisesti omaa yhteisöään. Kun yritys ryhtyy sponsoroimaan paikallista joukkuetta tai urheilijaa, kertoo se kaikille siitä, että kyseessä on
yritys, joka on aktiivisesti kiinnostunut tukemaan yhteisöään.
Sponsoroimalla paikallista urheilujoukkuetta yritys saa yhteisöltä positiivisen maineen
ja samalla se koetaan hyväntekeväisyyttä tekevänä yhteisön jäsenenä. Sehän tiedetään,
että hyväntekeväisyydellä on kantava voima yhteisössä toimivan ueheilujoukkueen
toiminnassa. Sponsoroinnin avulla edistetään erilaisia hankkeita ja edesautetaan urheilujoukkueen toimintaa.
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.
Markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä mainonta joukkueen kotisivuilla ovat yleisiä
keinoja. Usein kuulee sanottavan, että tämä ns. suosittelumarkkinointi on tehokkain
markkinoinnin muoto. Onpa yritys urheilun ystävä tai ei, voi yritys tehdä paljon hyvää
paikallisen urheilujoukkueen hyväksi pienelläkin lahjoituksella.
Urheilusponsorointiin sijoitetut rahat tuovat posiviivistä näkyvyyttä ja näkyvyyden myötä
tuloja on usein odotettavissa huomattavasti enemmän kuin sponsorointiin sijoitettu summa. Harva ymmärtääkään, miten suuri vaikutus tällaisella näkyvyydellä on.
Markkinoinnissa on aina tärkeintä ajatella kohdeyleisöä ja omaa asiakaskuntaansa.
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 löytyy,
saattaa parhaat neuvot saada ottamalla yhteyttä suoraan minuun ja kysyä millainen
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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VG-62-Edarin otteluohjelma
2022-2023.
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, toimien kuitenkin itsenäisenä yhdistyksenä omin toimihenkilöin ja
omalla taloudella. Seurojen eriyttäminen on perua Suomen Jääkiekkoliiton
asettamista lisenssivaatimuksista, 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 Edustusjääkiekko, josta markkinoinnissa
käytetään nimeä Edari

II divisioonan Länsirannikko:

Brodeeraus ja painotalo

SRT-Mainostekstiilit Oy
Putkikatu 21 A, Naantali
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+358 400 533 479
srt-mainostekstiilit.com
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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

