Kauden päätösjuhla Auto-Arita Areenassa 7.11.

”Puheenjohtajan tervehdys” –puheenvuoro

Hyvät jalkapalloilijat ja jalkapallon ystävät
Minulla on ilo tuoda teille puheenjohtajan ominaisuudessa koko seurajohdon tervehdys tähän kauden
päätös- ja palkitsemisjuhlaan. Kun viime vuonna puhuin juuri päivitetystä strategiasta ja visiostamme ”JäPS ON AINUTLAATUINEN JALKAPALLOYHTEISÖ” , niin emme voineet kuvitellakaan miten erilainen
toimintavuosi meillä oli edessämme.
Meitä on kuluneen toimintakauden aikana kohdannut maailmanlaajuinen pandemia ja se on muovannut
kaikkien meidän jokapäiväistä toimintaamme. Meidän jokaisen omaa turvallisuuden tunnettamme on
koeteltu, koko yhteiskunnan rajoja ja toimintatapoja haetaan uudelleen – elämme edelleen suuren
epävarmuuden tunteen vallassa. Keväällä 2020 yhteiskuntamme teki uuden, oudon uhan vaikutuksen alla
todella tiukkoja päätöksiä ja ne vaikuttivat kaikkeen toimintaan, monia toimintoja rajoitettiin, jopa
keskeytettiin kokonaan. Päätökset oli tehtävä nopeasti ja niiden vaikutuksia ihmismieleen ja ihmisten
hyvinvointiin ei voitu kuin arvailla. Nyt syksyn aikana pandemia nostaa taas päätään, mutta olemme
oppineet keväästä, että ihmisiä ja elämää ei voi kokonaan pysäyttää – hyvinvointimme vaatii
yhteisöllisyyttä. Me tarvitsemme yhteisöjä, joihin saamme kuulua. Meidän yhteinen ainutlaatuinen
jalkapalloyhteisömme on Järvenpään Palloseura!
Me haluamme ja me voimme olla ainutlaatuinen yhteisö, jossa jokaisella mukana olevalla on mahdollisuus
kokea osallisuutta, elämyksiä ja onnistumisia. Toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla ohjeita, yksin ja
yhdessä, voimme edelleen tarjota kaikille yhteisön jäsenille mahdollisuuden nauttia jalkapallosta, niin
pelaajille, toimijoille kuin kannattajille sekä yhteistyökumppaneille. Pandemia ei suinkaan vielä ole ohi, vaan
sen tuoma taloudellinen ja toiminnallinen epävarmuus on edelleen läsnä tulevallakin kaudella. Olen
kuitenkin varma, että jos joku seura tästä selviää, niin se on JäPS!
Meidän tulee sopeuttaa toimintasuunnitelmamme uuteen normaaliin ja olla koko ajan valmiina
vastaamaan yhteiskunnan asettamiin uusiin haasteisiin. Tämän me voimme toteuttaa vain yhdessä,
auttamalla toinen toisiamme, koska nämä haasteet ovat uusia meille jokaiselle. Yhdessä me voimme luoda
ja ylläpitää yhteisöä, joka tarjoaa elämyksiä ja onnistumisia kaikille jalkapallosta kiinnostuneille ja
innostuneille.
Toimintasuunnitelmamme ohjaavat meitä edelleen siihen, että JäPSistä luodaan alueen vahvin
urheilubrändi ja JäPSin merkitys alueellisena toimijana kasvaa entisestään. Kilpailullisesti huomioimme
edustusjoukkueiden tavoitteet ja sen, että oman juniorikasvatuksen tulokset määrittävät pääosin
kilpailullisen menestyksen omalla edustustasolla. Kilpailulliseen menestykseen vaikuttavat tietysti myös
valmennuksen tavoitteet, määrä ja laatu sekä pelaajien urheilullisen elämäntavan ja henkisten valmiuksien
huomioiminen taustatoimijoita unohtamatta. Haluamme myös seurana liikuttaa paikallista väestöä
mahdollisimman laajasti. Tavoitteenamme on kasvattaa harrastajamäärää, niin pelaajien kuin
taustatoimijoiden osalta, kaikissa ikäryhmissä.
Koronakaudesta 2020 selvittiin hienosti. Kiitos kaikille! Nyt saamme kuulla sen aikana saavutetuista
onnistumisista niin joukkue kuin yksilötasollakin. Kauteen on mahtunut paljon onnistumisia, ja tietenkin
myös pettymyksiä kuten lajin luonteeseen sopii. Uskon kuitenkin, että jokainen pelaaja on ylpeydellä voinut
edustaa ainutlaatuisen yhteisömme sinivalkoisia värejä kaikissa kauden peleissään.
Lopuksi haluan kiittää seuratyöntekijöitämme, valmentajiamme, pelaajiamme ja heidän taustajoukkojaan
sekä kaikkia niitä lukuisia vapaaehtoisia siitä todella arvokkaasta työstä, jota teette järvenpääläisen
jalkapallon ja junioritoiminnan eteen. Kiitos ja antoisaa päätösjuhlaa!

