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Vaikka viime kausi urheilullisestikin positiivinen 

KJT hakee hyväksyntää 
toiminta-ajatukselleen 
Kesk:iuusmaalaisten jläkiekko
johtajien epäilemänä suurin haas
te on saada pelaajat ja heidän 
vanhempansa. seuraväk:i, kiekko
yleisö sekä tukijat ymmärtämään 
ja orientoitumaan KJT:n yhtei
sesti hyväksyttyjen toimintaperi
aatteiden arl<een. 

KJT:n tärlcein tehtävä taasen on 
tarjota perustajaseurojen junio
reille nousujohteinen uraputki 
alueen omissa joukkueissa. Ensin 
alueen oman edustusjoukkuee
seen KIT:hen ja mahdollisesti si
tä kauna SM-liigaan ja vieläkin 
kovempiin tavoineisiin. 

Etenkin viime kaudelle oli lei
mallista KJT:n edustusjoukkueen 
menestykseen tai menestymänö
myyteen tuijonaminen. 

Ja loppujen lopuksi KJT:n ko
konaisstrategian kannalta oli jok
seenkin sama ottiko joukkue 1. 
divisioonassa kuudennen tai 
l-ymmeneonen sijan. Vai haavei
liko joku liigapaikasta? Sehän 
olisi ollut seuraava todellinen 
porras. 

- Kyllä meidän tavoineemme 
on tarjota hyvää ja viihdynävää
k:in jääkiekkoa. Mitään enkelira
haa meille ei l."Uitenkaan mistään 
tipu. Kaikki on hankinava koval
la työllä. KJT:n puheenjohtaja 
Risto Väkipana sanoo. 

Pitkäjänteistä 
toonintaa 

KJT:n edustusjoukkueen budjet
ti pälttyneellä kaudella 1. divisi
oonassa oli runsaat miljoona 
markkaa. Se oli sarjan pienin tai 
ainakin lähellä sitä 

Väkiparrao mukaan ensi kau
teen mennään samalla suuruus
Jaokalla. 0a helppo yllryl lwi
rybeen siili, ettei KTl':IIJ ole mi
lliin syytä ,cläl divariua yli.)'a• 
fojensa ja todeta myöbeml'ill'ri 
tien olevan nyt pälissllln. Esi
merkkejä tästä linjasta lcylll riit
t.ä.ll. 

- Pyrimme kehittämään kiek
koilua alueellamme pitkäjäntei
sellä työllä. Fannisopimus 
Bluesin kanssa on yksi hyvä esi
merkki, Väkiparta sanoo. 

Sopimukseen kuuluu edusrus
joukkuena vahvistavien pelaaJ1en 
saannin lisäksi keskitetty mark
kinointi ja varustehankinnat. 
Markkinoinnissa käytetään hy
väksi molempien seurojen tu
kiorgaoisaatioita. Varuste- ja tar
vikehankintoihin myös seuroJen 
juniorijoukkueet voivat päästä 
mukaan. 

- Olen ehtinyt saada jo aika 
paljon myönteistä palautetta tä
män farmisopimuksen kanavuu
desta. Väkipana sanoo tuoreel
taan. 

KJT on saarnassa myös itsel
leen liike-elämästä kummeja, 
jotka eivät valloita johtokunta
paikkoja eivätkä kekkaloi jul~
suudessa. muna avaavat ponteJa. 

Bluesilla 
sama historia 

Risto Väkiparran mukaan perus
taa Bluesin ja KJT:n yhteistyölle 
luovat seurojen samanlaiset juu
ret 
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l(JT:n pultunjohJaja Risto Vlikiparta sanoo joukkueen pelipaidan värien miellytUJvlin entistli Kiekko•R~paa11 miestä. Väkipa"an 

m::e:: ku:::~ u::::~• •:::::: :::~~::s::::•::~j::t:::a:I~:::::~:::.· ::.n o~I~ :~::::so~iär::::::: ::::: 
EJK:n ja Kiekko-Espoon pohjal- piva pelipaikka, Risto Väkipana pana sanoo. valleja. Väkiparran mukaan 
ta. Luulen, että Bluesilla on meil- korostaa. - Kaikkien pelaajien pitää si- den-kolmen lähivuoden aika-
le paljon annenavaa. Väkiparran mukaan Kari "Taa- toutua j a motivoitua yhteiseen , ' "omatuotannon" osuus on tar-

Bluesin yhtenä kimmokkeena vi" Takala joutuukin julmetun päämäärään, Väkipana muistut- itus nostaa 50-60 prosenttiin. 
KJT-yhteistyöhön oli keskiuus- suuriin saappaisiin. taa. - Näkisin, että alkavalla kau-
maalaisseuran toiminnan pitkä- - Siinä hommassa ei pärjää jos KJT tekee normaaliin tapaan , Ua A-junioreissa aloittavista 
jänteisyys. mies pudotetaan joukkojen kes- kevään aikana noin puolet pelaa- oona -82 syntyneistä useampi-

- Luonnollisesti meillä kelle kuin desantti ja toivotetaan jasopimuksista. tunkeutuisi lähivuosina edus-
KJT:ssä on valmennuksellinen perään, että koetahan pärjätä. - Farmisopimuksen myötä een. Toinen kandidaatti-ikä-
toimintavapaus, muna Blues rn- Hän tarvitsee kuitenkin apua jo- muutamia sopimuksia onjo teh- hmä 0 0 -86 syntyneet. Väki-
lee tarjoamaan ihan konkreerus- ka suunnalta. ty. sanoo. 
takin apua meille tällä sektorilla, Kaikkineenkin Väkipana toi- Monet ringissä viime kaudella Hän tunnustaa asettaneensa 
Väkiparta paljastaa. voo yhteiseen hiileen puhalla- olleista j atkavat. astaavia toiveita aiemmin -80/-

mista. Puheet nurkan takana eivät - Perusidea on, e ttä KJT tulee 1 -ikäluokkaan. Heidän tie vei 
Valmennuspäällikkö 
paljon vartijana 

Valmistautuminen tulevaan kau
teen on KJT:ssä hallinnon ja 
joukkueiden osalta jo hyvällä 
alulla. 

- Tiedonkulun parantaminen 
perustajaseuroihin ja niiden jouk
kueisiin tehostetaan. Vain näin 
yhteiset resurssit saadaan maksi
maaliseen käyttöön ja vanhem
mJII ymmänärnään muutosten po
sitiivinen vaikutus ja luonne, kun 
jokaiselle pelaajalle räätälöidään 

vie asiaa eteenpäin. jatkossakin olemaan divarin nuo· ~kcreihin ja osa pelanneen ensi 
rimpiajoukkueita. Muutamia pe- Udella K-Vantaassa. 

Jatkossakin 
divarin nuorin 

Tämä pätee erityisesti KJT:n 
edustusjoukkueeseen. Tulikas
tttstaan hengissä selvinnyt ja taa
tusti kovia kokenut Harri Ahola 
saa puheenjohtajalta täyden tuen. 

- Ei valmentajan välttämättä 
tarvitse olla hyvä kaveri pelaajien 
kanssa. Ahola on tuonut joukku
eeseen uusia tuulia. Erityisesti 
kokeneet kaventhan useimmiten 

laajia vannasti lähtee Kiekko- -_Tässä on juuri se väli. joho~ 
Vantaaseen, Väkipana arvelee. '! mrne iskemään. Eh m1ks1 

Hän otaksuu myös, e ttä joku teä pelaaman ja reissaamaan 
lähte~ kokeilemaan siipiään elsink:iin, jos pelipaikkoja löy-
Bluesm A:hanja yrittää sitä kaut· tyy omalta alueelta. 
ta mahdollisesti liigaan. ' Välciparran tietoon ei ole tullut 

Tie on siis kaksisuuntainen. ~ Jokerien j a HIFK:n verkkoi
liin olisi nyt tantunut alueen jun
~~Ja. Myös vuosi sitten oli jo hil
Jllsempaa. Miksi mennä merta 

edemmäksi kalaan? - Luulen asianti lan olevan 
~Yös ':'elsingin seurojen cm. On

Viime kaudella KJT:n edustus· ""'1 Pääkaupunkiseudullakm kas
joukkueen pelaaji sta vain noin Vatlajaseuroja. 

Asemat 
säilytettävä 
Puheenjohtaja Risto Väkiparran 
mukaan KJT:n tavoitteena on 
suhteellisen niukasta budjetista 
huolimatta vähintään säi lyttää 
asemat. 

- Edustusjoukkueen pitää py
syä 1. divisioonassa. A-nuorilla 
on sama tavoite. Mieluummin 
Janne Lehden porukka olisi pe
laamassa a inakin nousupaikasta. 
B-nuonen pitäisi pystyä vannis
tarnaan SM-sarjapaikka taas seu
raavaksi kaudeksi ja C-nuonen 
päästä viime kauden tapaan SM
sarjaan, Väkipana haaruko1 tule-
vaa pelisesonkia. . 

Väkiparran mielestä on vain 
positiivista.jos Ahmat saisi pitää 
divaripaikan. Radanvarsisarja 
kolmen kesken luo aina jänninei
tä. Etenkin kun K-Vantaan jouk
kueen '1<eskiuusmaalaisuus"' vain 
vahvistuu. 

Espoosta saa11aa olla tarjolla 
apuja A-nuoriin, jos yli-ikäisten 
käyttöä j atkossa tiukennetaan. 
Bluesin kaikki kolme nuonen 
joukkuena pelaavat SM-sarjassa. 

KJT:n C-nuonen ensimmäisis
sä jäätreeneissä oli liki 70 poikaa 
ja B-junnujakin noin 40. 

- Nyt tarvitaan koordinaatiota 
perustajascurojen kanssa. Jokai
selle pitää löytää taitojen mukai
nen pelipaikka. Ei ole mieltä pi
tää liian suuria pelaajarinkejä. 

Pohjaa voisi 
yhä laajentaa 

Risto Väkiparta toivoo. että jat
kossa myös Ke!A, Tulu ja Jäätii
kerit lähtisivät mukaan KIT:ben. 

- On myönnenävä. että olem
me itsekin olleet liian aloitteetto-
l'J'U.o t/Jssll. asiassa. 

KJT:n edustusjoulckue ja C
nuoret pelaavat ens i kaudeUa Jär
venpäässä, B Keravalla ja A Hy
ry Iässä. 

Miesten divaripelejä piti tarjo
ta kokeeksi jo viime kaudella ke
ravalaisille, mutia hanke hautau
tui. 

- Pitäisi kokeiUa, Väkiparta sa
noo. 

Viime kauden yleisömääräthän 
olisivat mahtuneet halliin lrnin 
halliin. 

KJT:n A-nuoriUa oli viime tal
vena ongelmia jäätuntien kanssa 
Hyrylässä. 

- Toivouavasti jääurheilu-
seurat pääsevät Tuusulassa pa
rempaan yhteisymmärryksen. 
Kun KJT:n A-nuonen tunnit loh
kaistiin TuusKin kiintiöstä. nie
laisivat 2. divisioonan kotipelit 
A:lta vuoroja. fäätuntien sijoittu
minen päiville oli A-junnujen 
kannalta huono. 

KJT:n puheenjohtaja Risto Vä
kipana toivoo. että Keravan ja 
Tuusulan harjoitusjäähallihank
keet nytkähtäisivät toteutukseen. 

- Kurjuus on pahinta aina 
syyskaudella. 

ERKKIPOUTANEN 

Grafiikka 
TESMA HELLSTRÖM 


