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Tervehdys jäähallilta,


KaKiPo:n juuret johtavat aina 
Kaapolle asti, mutta KaKiPo 
n i m e n a l l a o l l a a n o l t u 
vuodesta 1986, jolloin seura 
perustettiin.

Itse olen seurassa ollut 
vuodesta 2009, jolloin tultiin 
pojan kanssa katsomaan 
miltä KaKiPo luistelukoulu 
näyttää. Samalla reissulla 
ollaan siis vielä, pojat ovat 
kasvaneet ja ovat jo aika 
miehen alkuja.

Seuran hallituksessa olen 
o l l u t v i i t i sen vuo t ta j a 
puheen johta jaks i m inut 
valittiin keväällä 2020. Paljon 
minulla oli ja on ajatuksia 
miten viedä seura eteenpäin, 
mutta poikkeukselliset ajat 
ovat tuoneet uusia haasteita 
ja mutkia matkaan.

Kesä l l ä kun joukkue i ta 
kasattiin ja uutta kautta 
valmisteltiin oli meillä kaikilla 
toivo ja usko että edes jollain 
t a v a l l a s a a d a a n k a u s i 
hoidettua. Kukaan meistä ei 
osannut arvatakaan kuinka 
erilainen ja haastava kausi on 
tulossa. Syksyllä kun sarjat 
l a i t e t t i i n t auo l l e , o l t i i n 
pienessä toivossa että edes 
keväällä saadaan pelata ehjä 
kausi . Tois in käv i , tätä 
k i r jo i t taessa ra jo i tukset 
senkun jatkuvat ja suurta 
epävarmuutta on ilmassa, 

pelataanko keväällä yhtään 
juniorijääkiekkoa.

Kaikesta huolimatta on ollut 
mahtavaa seurata niin oman 
joukkueen kuin nuorempien 
j u n i o r e i d e n i n t o a j a 
pel ihuumoria jokaisessa 
ha r jo i tuksessa v i i kos ta 
viikkoon. Ihailtavaa on miten 
hyvin nuoret käsittelevät 
nämä poikkeukselliset ajat, 
ehkä paremmin kuin moni 
meistä aikuisista.

Nyt täytyy vain itse kullakin 
olla katse tulevaisuudessa ja 
ajatella positiivisesti.

Yksi tavoitteistani on saada 
e n e m m ä n y h t e i s t y ö t ä 
Kaarinan varhaiskasvatuksen 
kanssa, olenkin siinä päässyt 
askeleen eteenpäin, mutta 
monta on vielä ottamatta. 
To i v o t t a v a s t i p ä ä s t ä ä n 
syksyllä puhtaalta pöydältä, 
n o r m a a l i o l o s u h t e i s s a 
harrastamaan jääkiekkoa, 
parempaa harrastusta ei voisi 
o l l a . P a l j o n m e i l l ä o n 
tekemistä pienessä seurassa, 
mutta eteenpäin mennään 
koko ajan. 


Rajoituksista johtuen ei olla 
päästy joukkue kuvauksiin, 
joten tätä julkaisua tehdessä 
o n p a k k o t e h d ä 
kompromisseja valokuvien 
suhteen.


Niklas Nurmi, puheenjohtaja  




KaKiPo Kiekko-Koulu 
pidetään sunnuntaisin klo 
12:00 - 13:00. Aikaisempaa 
kokemusta sinulla ei tarvi 
olla, kiekko-koulussa 
opimme luistelemaan leikkien 
ja pelien myötä. Mikäli et 
halua pelailla, voit keskittyä 
pelkästään luisteluun. 
Kiekko-koulussamme on 
myös tyttöjä, kaikki ovat 
tervetulleita.


Rehtorin terveiset, 

Ensimmäinen kauteni 
Kaarinan Kiekko-poikien 
luistelukoulun rehtorina on 
hieman yli puolen välin tätä 
kirjoittaessani. Kausi on ollut 
vähintäänkin 
mielenkiintoinen. Syksyllä 
luistelukoulun alkaessa 
tilanne maassa koronan 
osalta näytti siltä, ettei 

suurtakaan vaikutusta 
harrastustoimintaan ole 
näköpiirissä. Toisin kävi. 
Hieman yli 40:stä 
ilmoittautuneesta 
innokkaasta luistelijan alusta 
hallille saakka on löytänyt 
keskimäärin 25 lasta. On 
täysin ymmärrettävää, että 
luistelukoulun kaltaisia 
tapahtumia halutaan karsia 
mutta seuran ja halliyhtiön 
tiukat ohjeistukset takasivat 
sen, että harrastustoimintaa 
voitiin jatkaa miltei 
normaalisti syyskauden 
loppuun. Ainoastaan kaksi 
kertaa joulukuulta päätettiin 
perua korona tilanteen takia 
ja se oli mielestäni täysin 
oikea ratkaisu. Jatkossakin 

tulemme noudattamaan 
tiukkoja ohjeistuksia hallilla ja 
sieltä lähdettäessä.


Kiekko-Koulu 2021



Syy miksi tartuin Kinnusen 
Timon (kiitos siitä vielä) 
ehdotukseen, on melko 
simppeli. Itse haluaisin, että 
mahdollisimman moni lapsi ja 
nuori Kaarinassa löytäisi 
luistelukoulun kautta kipinän 
liikkumiseen ja urheiluun. 
Tarkoitus ei siis missään 
nimessä ole kasvattaa 
seuraavia NHL-varauksia 
vaan sytyttää nuoressa kipinä 
liikkumiseen. Olkoon se 

sitten jääkiekko, ringette, 
koripallo, jalkapallo, 
sulkapallo tai vaan pallo. 
Varsinkin näin korona-aikana 
on tärkeää, että lapset ja 
nuoret liikkuvat ja ovat 
aktiivisia. Meillä ei ole pakko 
ottaa sitä mailaa mukaan, 
voit harjoitella puhtaasti 
luistelemista.  Yläikärajaa ei 
ole, vaan kaiken ikäiset 
luistelijat ovat tervetulleita. 
Toivottavasti mahdollisimman 

moni tälle kaudelle lapsensa 
ilmoittaneista vanhemmista 
tuo nuoren hallille, vaikka 
tilanne näyttää tällä hetkellä 
siltä, että varotoimenpiteitä 
joudutaan jatkamaan pitkälle 
kevääseen.


Kaarinassa on 
poikkeukselliset puitteet 
harrastaa jääurheilua. 
Halliyhtiö on tehnyt 
mahdolliseksi harjoittelun ja 
harrastamisen läpi koronan. 
Itse haluaisin nähdä ajan, 
jolloin KaKiPossa olisi 
jokaisessa ikäryhmässä 
joukkue, jonka myötä nuorilla 
olisi mahdollista harrastaa, 
tavata ja tehdä uusia 
kavereita. Edustusjoukkue 
pelaa maamme kolmanneksi 
korkeimmalla sarjatasolla, 
joten polku totisempaan 
harrastamiseen on olemassa 
ihan lähellä. 


Sitä sietäisi myös varmaan 
hieman kertoa, millainen mies 
täällä rehtorina häärii. Olen 
42-vuotias kahden lapsen isä 
ja asumme perheeni kanssa 
Littoisissa Nunnan alueella. 
Jääkiekko on ollut osana 
elämääni 5-vuotiaasta ja 
hetkeäkään en vaihtaisi pois. 
Peliuran varrella tutuksi on 
tullut TPS:n, Kiekko 67:n ja 



Tarvasjoen urheilijoiden 
organisaatiot, joista 
viimeisessä vierähti peliuran 
ns. ehtoopuoli (13 vuotta) 
välillä 3-divisioona ja Suomi-
sarja.


Tavoitteeni on, että kaikki 
lähtevät hallilta kotiin 
hymyillen!


Mikko Laine 

Kiekko-Koulun Rehtori 

 





KUN KUNNIOITAMME 
TOISIAMME, PELISTÄ 
NAUTTIVAT KAIKKI. 

Kunnioita peliä -ohjelma on 
suunniteltu, jotta 
suomalainen jääkiekko olisi 
reilumpaa kaikille 
osapuolille. 
Kyse on pelaajien, 
valmentajien, tuomareiden, 
vanhempien ja muiden lajin 
parissa toimivien 
keskinäisestä 
kunnioittamisesta. 
Käyttäydytään hallilla, kuten 
sen ulkopuolella! 

• Pelitapahtuma on positiivinen 
kasvuympäristö, jossa on tilaa 
sekä onnistumisille että 
epäonnistumisille

• Peli on entistä turvallisempaa
• Valmentajat ja tuomarit saavat 

työrauhan 

Pelaaja, joka 
kunnioittaa peliä... 

• Yrittää aina parhaansa, antaa 
jokaisessa tilanteessa 
kaikkensa 

• Keskittyy olennaiseen, ei 
provosoidu eikä provosoi 
vastustajaa fyysisesti eikä 
verbaalisti 

• Kunnioittaa vastustajaa joka 
pelitilanteessa 

• Taklaa aina reilusti, ei selkään 
eikä päähän 

• Pelaa tilanteet loppuun asti, ei 
kuitenkaan vihellyksen jälkeen 

• Kuuntelee valmennuksen 
ohjeita ja toimii niiden mukaan.

• Tuntee pelin säännöt
• Hyväksyy tuomarin päätökset 

eikä valita niistä turhaan
• On esimerkki jäällä ja jään 

ulkopuolella
• Käyttäytyy urheilullisesti ja 

noudattaa hyviä käytöstapoja
• Pitää huolen varusteistaan
• Kannustaa joukkuetovereitaan  



Vanhempi joka 
kunnioittaa peliä… 

• Kannustaa lasta positiivisessä 
hengessä

• Aikuisten tärkein tehtävä on 
tukea ja kannustaa lapsia 
harrastuksessaan

• Jokainen lapsi harrastaa omaa 
itseään varten, ei vanhempien 
toiveiden tai unelmien vuoksi 

• Positiivinen palaute, aito 
kiinnostus ja tsemppaaminen

• innostavat - arvosteleminen, 
vertailu, vähättely tai 
pakottaminen vievät ilon 
lapsen harrastamisesta

• Luottaa valmentajien ja 
tuomareiden tekemiin 
ratkaisuihin, ja ymmärtää että 
virheitä voi tapahtua

• Valmentajat vastaavat jäällä 
tapahtuvasta toiminnasta 
harjoitusten ja pelien aikana 

• Tuomarit tekevät paljon oikeita 
ja hyviä ratkaisuja, jotka 
syntyvät muutamassa 
sekunnissa. Kaikki tekevät 
virheitä, ne ovat osaa peliä 

• Tuomarit voivat reagoida 
siihen mitä on tapahtunut, ei 
siihen mitä saattaisi tapahtua

• Osallistujien turvallisuus on 
tärkeämpää kun ottelun 
lopputulos 

Valmentaja joka 
kunnioittaa peliä… 

Kannustaa ja palkitsee lasta 
aina yrittämään parhaansa 
taitotasosta riippumatta

• Antaa runsaasti positiivista 
palautetta julkisesti

• Käy korjaavan palautteen läpi 
kahden kesken

• Huomioi aina kun pelaaja 
ylittää oman taitotasossa

• Rohkaisee pelaajia toimimaan 
Kunnioita peliä - ohjelman 
mukaisesti

• Tiedostaa että on lapsille 
esikuva ja esimerkki niin 
jääkiekon kun hyvän 
käytöksen suhteen

• Muistaa että lasten 
vanhemmat reagoivat 
tilanteisiin useimmiten 
tunteella




U9 

Nuorin joukkuetoiminnassa 
oleva ryhmämme, jossa on 
mukana 16 innokasta pelaajan 
alkua pääsi kokemaan 
ensimmäiset ”sarjapelit” syksyn 
aikana.


Joukkue osallistui U9 ikäluokan 
alueelliseen leijonaliigaan 
kahden peliryhmän voimin ja 
pärjäsi mainiosti ottaen 
huomioon, että joukossa oli 
kosolti U8 ikäisiäkin pelaajia. 


Kyseisen ryhmän suurin murhe 
valmennukselle onkin 
varsinaisen U9 ikäluokan 
pelureiden vähyys tulevaisuutta 
silmällä pitäen.


Vallitsevasta 
pandemiatilanteesta huolimatta 
ryhmä on saanut harjoitella läpi 
kauden ilman keskeytyksiä, 
vaikka pelit jäivätkin 
harmittavasti jo ennen joulua 
tauolle. 


Harjoittelussa on keskittynyt 
pelin perustaitoihin; luisteluun, 
kiekon käsittelyyn, syöttämiseen 
ja laukomiseen tutustuen. Näistä 
osa-alueista luistelu on ollut 
isoimmassa roolissa 
peliteknisten taitojen osalta, kun 
taas muuten on harjoiteltu 
ryhmässä olemista ja ryhmänä 
toimimista. 


Tässä vaiheessa, kun kausi on 
jo kääntynyt loppusuoralle voi 
valmennus todeta, että hienosti 
on pelurit kehittyneet jokaisella 
osa-alueella ja toiminnassa on 
säilynyt iloisuus sekä tekemisen 
meininki, niin pelureilla kuin 
hienolla arvokasta työtä 
tekevällä taustajoukolla. 


U10 

Vanhempi alueellista leijonaliigaa 

pelaavista ryhmistämme pääsi 
kauteen kahdella peliryhmällä, 
joissa osalla pelureista oli jo 

U9 - U11



kertynyt kokemusta useammalta 
kaudelta heidän pelatessaan 
vanhemman ikäluokan mukana 
aiemmilla kausilla.


U10 ikäluokka, joka tällä 
kaudella koostuu 2011 
syntyneistä pelureista on 
seuramme isoin yksittäinen 
ikäluokka 19 pelurillaan. 
Ikäluokan pelit valitettavasti 
päättyivät myös jo ennen joulua 
vallitsevan pandemian takia, 
mutta ennen keskeytystä ryhmät 
esiintyivät erittäin vahvasti 
sarjansa peleissä.


Suurta iloa valmennukselle 
aiheutti varsinkin pelaajien kova 
tsemppihenki sekä huimasti 
parantanut luistelu, jonka eteen 
on kyllä aikojen saatossa myös 
tehty harjoituksissa paljon töitä. 


Ryhmälle jäi varmasti parhaiten 
mieleen kovat pelit ja useat 
onnistumiset syksyn peleissä, 

jotka osoittivat sen, miten kova 
harjoittelu palkitaan.


Pelien kaipuu on ollut tälläkin 
ryhmällä ollut suuri 
keskeytyksen jälkeen, mutta 
siitä huolimatta into käydä 
harjoituksissa on ollut 
erinomaista. 


Tälläkin ryhmällä on 
painopisteet harjoituksissa olleet 
edelleen vahvasti luistelussa 
sekä lisäksi kiekon taidoissa. 


Tämänkin ryhmän taustajoukot 
ansaitsevat ison kiitoksen 
sitoutumisestaan joukkueen 
toimintaan tehden sen 
mahdolliseksi.


U11 

U11 ikäluokka pääsi tällä 
kaudella vihdoin jo kauan 
odotettuihin koko kentän 
peleihin omassa alueellisessa 
sarjassaan. Toki uusien 
kokeilujen takia oli havaittavissa 



pientä pettymystä pienissä 
pelureissa, kun puolet peleistä 
pelattiin vielä pienpeleinä 1/3 
osaa kentällä. Pelien osalta 
pandemia keskeytti hauskuuden 
ennen joulua tältäkin ryhmältä.


Joukkue vahvuudeltaan 15 
kenttäpelaajaa ja kaksi 
maalivahtia esitti pitkin syksyä 
peleissään positiivisia otteita 
välillä jopa hurmaten 
valmennustaan iloisilla 
maalijuhlilla.


Kausi on ryhmällä vasta 
oikeastaan ensimmäinen, jossa 
se pelaa oman ikäisiään ja 
tasoisiaan joukkueita vastaan ja 
se onkin näkynyt aiempaa 
huomattavasti tasaisempina ja 
positiivisempina tuloksina 
peleissä ja ennen kaikkea 
iloisempina kasvoina kopissa.


Ryhmän harjoitusinto ja 
sitoutuminen on ollut 
erinomaista myös pelien 
keskeytymisen jälkeen. 

Lisävirikettä kuluvaan kauteen 
toi erillinen painiharjoitus, jossa 
nuoret pelurit ovat päässeet 
kehittämään ketteryyttään 
monenlaisten fyysisten 
haasteiden parissa.


Ryhmästä ja sen taustajoukoista 
huomaa, että se on ollut jo 
kauemmin kasassa, joten arki 
soljuu mainiosti hurtin huumorin 
säestyksellä, niin pelureilla kuin 
taustajoukoillakin.


Timo Kinnunen, 
valmennuspäällikkö 



 



U15-joukkue on jo pitkään 
pysynyt kasassa, välillä on joku 
siirtynyt eteenpäin urallaan 
toiseen seuraan mutta aina on 
joitain uusiakin tullut tilalle. 
Haasteellinen ikäryhmä, koska 
se on varmaan se ikä jolloin 
moni pelaaja kokee elämässään 
suuria muutoksia eikä 
välttämättä jaksa keskittyä 
kaikkeen. Tästä ryhmästä täytyy 
sanoa että mahtava ryhmä, 
jossa yhteishenki hehkuu niin 
kopissa kun sen ulkopuolella.


Kauteen lähdettäessä kaikki 
tuntui hyvältä ja poikiakin oli 
runsaasti ringissä. Toisin 
kuitenkin kävi. Heti alkuunsa 
sarja-tasomme muuttui astetta 
kovemmaksi, koska oma 

tasoamme olevaa sarjaa ei 
järjestetty vähäisten joukkueiden 
takia. Tämä nosto ja korona 
yhteensä tekivät sen että 
pelaajia tippui pois heti kauden 
alussa, ja kauteen lähdettiinkin 
asetelmasta 2 maalivahtia ja 9 
kenttäpelaajaa. Aika 
haasteellista, mutta saahan 
pojat ainakin peliaikaa.


Tämän kokoisella ryhmällä on 
haasteellista tehdä hyviä peliä 
tukevia harjoitteita, saatikka 
sitten mennä pelaamaan. Mutta 
sepä ei näitä poikia lannista. 
Mahtava fiilis läpi kauden vaikka 
rankkaa on ollutkin. Liiton 
siirrettyä meidät kovempaan 
sarjaan moni mietti onko tässä 
mitään järkeä, suurinumeroiset 
häviöt olivat arkipäivää koko 
syyskauden, mutta sen piti 
parantua kevät kaudelle kun 
päästiin oman tasoiseen 
ryhmään takaisin. Harmillista 
vaan, tätä kirjoittaessa emme 

U15



ole vielä päässeet yhtään peliä 
pelaamaan kevät kaudella.


 Homma muuttui kuitenkin 
iloisemmaksi kun joulun nurkilla 
saatiin uutta verta 
valmennukseen ja pidettiin kova 
rekrytointi kierros. Tulostakin 
syntyi ja saatiin kun saatin pari 
uutta poika rinkiin.


Haasteelliset ajat senkun 
jatkuvat kun harjoitukset ovat 
nyt tauolla, ja muutenkin koko 
kevätkausi on yksi suuri 
epävarmuus. Tavoitteemme on 
kuitenkin jatkaa rekryä ja 
treenaamista heti kun ajat sen 
sallivat ja tähdätään ensi 
kauteen, josta ihan varmasti 
tehdään tämän joukkueen paras 
kausi ikinä.


Itse olen tämän joukkueen 
taivalta seurannut alusta asti. 
Osan pojista tunnistan jo 
luistelukoulusta, mahtavaa on 

ollut seurata näiden äijien 
kasvua, murheita ja iloja on 
mahtunut matkan varrelle. 
Olemme nyt jo yksi pisimpään 
yhdessä pysynyt joukkue 
KaKiPo:ssa, ja toivon että 
tarinamme jatkuu vielä pitkään.


Niklas Nurmi 
joukkueenjohtaja 



 



TPS Sateenvarjotoiminta:  

TPS Juniorijääkiekon 
tavoitteena on tehdä yhteistyötä 
yli omien seurarajojen. TPS 
haluaa osaltaan olla 
rakentamassa 
toimintaympäristöä, jossa 
keskiössä on laadukas 
seuratoiminnan yhteistyömalli. 
TPS haluaa innostaa eri seuroja 
sekä seuratoiminnassa mukana 
olevia valmentajia ja nuoria 
jääkiekon harrastajia Turussa 
sekä sen naapurikaupungeissa 
ja -kunnissa. TPS haluaa jakaa 
osaamistaan muille 
yhteistyöseuratoimijoille 
järjestämällä muun muassa 
erilaisia valmentajakoulutuksia 
eri ikäisten lasten ja nuorten 
valmentajille. Tavoitteena 
yhteisissä koulutustapahtumissa 
on aina koko alueen 
urheilutoiminnan jatkuva 
kehittyminen. TPS tarjoaa 
yhteistyöseuroilleen omia 
jääkiekon ja urheilun 
ammattilaisia auttamaan 
seuratoiminnan 
kehittämistyössä. Valmentamalla 
ja hyvällä yhteistyöllä uskomme 
erinomaiseen lopputulokseen, 
josta yhteistyöseura hyötyy 
pitkään. TPS järjestää 
yhteistyöseurojen pelaajille 
ilmaisia taitojäätapahtumia. 


Koko sateenvarjotoimintaa 
ohjaa pitkälti TPS:n arvot. Kun 

TPS:n sateenvarjoseuroilla on 
yhteinen tapa toimia, rakentuu 
tällöin laadukas ja 
kokonaisvaltainen turkulainen 
pelaajapolku. Keskeisintä koko 
toiminnassa on toisten 
kunnioitus. TPS arvostaa 
sateenvarjoseurojen toimijoita 
sekä pelaajia omassa 
toiminnassaan. TPS:n 
sateenvarjotoiminnan avulla 
pyritään turvaamaan koko 
lapsiurheiluvaiheen kehittyminen 
Turussa ja sen lähialueilla. 
Yhteistyöseuratoiminta 
mahdollistaa lapsille erilaisia 
pelaajapolkuja, joiden kautta 
kaikkein lahjakkaimmat pelaajat 
pääsevät jossain vaiheessa 
TPS:n huippukiekkopolkuun ja 
sitä kautta heille tarjoutuu 
mahdollisuus kehittyä pelaajana 
aina maailman huipuksi asti. 
Pääasia kuitenkin on aina se, 
että pystymme takaamaan 
yhdessä sateenvarjoseurojen 
kanssa jokaiselle harrastajalle 
pelipaikan sekä mieluisan 
toimintaympäristön harrastaa 
lajia. 




Vanhin ikäryhmämme U22 
(vanha A-juniorit) pelaavat U22 
ylempää sarjaa. Kun kauteen 
lähdettiin toukokuussa oli 
tässäkin ryhmässä kovin 
epäselvää miten jatkuu vai 
jatkuuko ollenkaan. Onneksi 
meidän seurayhteisöön kuuluu 
myös HCIK edustusjoukkue, 
joka ystävällisesti otti A-ikäiset 
pelaajat huostaansa 
kesätreeneihin ja saatiin sillä 
tavalla toiminta kuitenkin 
jatkumaan. Pieni joukkue 
tästäkin kuitenkin tuli, 
alkusyksyllä kun kauteen 
lähdettiin listoilla oli 16 pelaajaa, 
mikä on tietysti tämän 
tasoisessa sarjassa aika vähän.


Alkusyksy menikin vielä 
edustusjoukkueen alla kunnes 
saatiin pyörät rullaamaan ja 
omat toimihenkilöt valittua. 
Valmennukseen saatiin 
kiinnitettyä Petteri Koskinen, 
joka sai hyvin ryhmää viety 
eteenpäin, syksyn alkusarjassa 

päästiin ”viivan” yläpuolelle eli 
ylempään jatkosarjaan päästiin. 


Kovassa alkusarjassa olivat 
KaKiPo:n lisäksi: Kisa-Eagles, 
S-Kiekko, Keupa-HT, VG-62, 
Pingviinit, HPK ja K-Ahma.


Tätä kirjoittaessa pätee samaa 
ongelma kun monella muulla, 
jatkuuko sarja ollenkaan nyt 
keväällä, ja jos jatkuu, millaisena 
ja kuinka pitkänä. 


Hyvää kuitenkin meillä on se, 
että pelaajilla on myös 
mahdollisuus päästä 
kokeilemaan rajojaan 
edustusjoukkueessa, joka pelaa 
Suomen kolmanneksi kovinta 
sarjaa Suomi-Sarjaa. 
Toivottavasti saadaan syksystä 
lähtien ehjä kausi alle ja 
päästään kunnolla pelaamaan ja 
treenaamaan. Seuraavaan 
kausijulkaisuun meillä on siis 
enemmän kerrottavaa.
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Suomi -sarja – Suomen 
seuratuimman urheilulajin 
peruskivi 

Suomi- sarja on Suomen 
kolmanneksi korkein 
kiekkosarja. Sen yläpuolella ovat 
Mestis ja liikeyritys nimeltä SM-
Liiga. Sarja perustettiin 
aikoinaan kaudeksi 1999-2000 
2.-divarin ja 1.divarin (Mestis) 
väliin koska seurojen väliset 
tasoerot 2.-divarissa olivat niin 
suuret. Divisioonan lohkojen 

kärkijoukkueet ympäri Suomen 
kutsuttiin perustettavaan 
sarjaan. Näin syntyi 
valtakunnallinen sarja, mitä 
Suomi-sarja on edelleenkin.


Kaudella 2020-21 Suomi-
sarjaan ovat osallistuneet 
seuraavat joukkueet : D-Kiekko- 
Jyväskylä, Haukat- Järvenpää, 
HC Giants- Hollola, Hunters- 

Porvoo, HCIK- Kaarina, JHT- 
Kalajoki, Karhu HT- Pori, Laser 
HT- Oulu, Muik Hockey- 
Uusikaarlepyy, Pyry- Nokia, 
Raahe-Kiekko- Raahe, Riemu- 
Jyväskylä, S-Kiekko- Seinäjoki 
ja Titaanit- Kotka.


Sarjaa ylempänä Mestiksessä 
pelaa yhteensä 14 joukkuetta. 
Huomion arvoista ja Suomi-
sarjan arvoa kohottava tosiasia 
on se, että vuodesta 2014 tähän 
päivään on ko. sarjassa 
pelannut kymmenen nykyistä 
Mestis-seuraa ! FPS, Hermes, 
Hokki, IPK, Ketterä, KeuPa, K-
Espoo, JoKP, KOOVEE ja RoKi. 
Kaikki em. seurat ovat Suomi-
sarjan kasvatteja. Sarjassa 
kypsytään seuraavalle tasolle – 
niin pelaajina kuin 
organisaatioina. On oleellinen 
asia, että niin 2.-divisioona, 
Suomi-sarja kuin Mestis säilyvät 
jatkossakin ns. avoimina 
sarjoina, jolloin nousut ja 
tippumiset ovat kaikille 
mahdollisia. 


Suomi-sarjan asema on monella 
paikkakunnalla merkittävä ja 
arvostus suuri. Paikallinen 
lehdistö ennakoi päivän ottelua 
aivan kuten 
Liigapaikkakunnillakin. Usein 

HCIK edustus



kiekko-ottelu on paikkakunnan 
viikon ykköstapahtuma. Oman 
kylän pojat ovat kaukalossa 
taistelemassa etelän, pohjoisen 
idän tai lännen junkkareita 
vastaan. Tunnelma katsomoissa 
on yleensä mahtava - ja mikä 
hienoa-  vastustajallekin 
annetaan tunnustusta, jos on 
aihetta !


Kaarinan Kiekko-Poikien 
edustusjoukkue, HCIK – Hockey 
Club Indians Kaarina, pelaa 
kuudetta kautta Suomi-sarjassa. 
Nimi on peräisin pitkäaikaiselta 
sponsorilta. Old Texas ja sen 
intiaanilogo oli ollut jo pitkään 
edustusjoukkueen pelipaidoissa. 
Haluamme nimellä kunnioittaa ja 
osoittaa arvostusta katoavaa 
kulttuuria kohtaan. Seuramme 
nuoret kulkevat intiaanipolkua – 
Apassit, Black Footsit jne.


Kaikista vastoinkäymisistä 
huolimatta kausi 2020-2021 on 
jo tähän mennessä ollut 
Inkkareille myönteinen. 
Joukkueen valmentajat Juha 
Nurminen ja Rasmus Varhenmaa 
ovat tehneet hienoa työtä – 
huoltaja Janne Lehtosta ja GM 
Mika Palmroosia unohtamatta. 
Joukkueen mukana on toiminut 
pieni, mutta tehokas ja 
sitoutunut ryhmä kuvaajineen, 
selostajineen ja toimitsijoineen.


HCIK sijoittui runkosarjassa 
toiseksi. Tarkoittaa sitä, että 
seura pääsee suoraan 
puolivälieräkierrokselle viikolle 
11.  Siellä vastaan tulee ns. villi 
kortti- kierrokselta jatkoon 
selvinnyt Järvenpään Haukat. 
Välierät pelataan viikolla 12 ja 
finaalit pelataan viikolla 13. 

Kaikissa ottelusarjoissa 
vaaditaan tänä vuonna 
poikkeuksellisesti vain kaksi 
voittoa. Viimeistään 
Pääsiäispäivänä 4.4. selviää 
kauden 2020- 21 Suomi-sarjan 
mestari. Poikkeusolojen vuoksi 
karsintoja ei järjestetä. Ei ole 
olemassa mitään estettä sille, 
etteikö mestari voisi olla 
Kaarinasta. Joukkue on 
pelannut kauden ilman 
suurempia notkahduksia. 
Maalivahtiosasto on kunnossa – 
Hokkanen-Paakkonen on sarjan 
kärkeä. Puolustus on järeä ja 



hyökkäyskin laadukas. HCIK on 
pelannut koko kauden 
kiitettävästi joukkueena – kaikki 
ovat sitoutuneet pelisysteemiin. 
Voiko enempää vaatia ?


Kiitos kaikille tuestanne ja 
myötäelämisestänne 
seurayhteisölle KaKiPo/HCIK. 


Uskotaan ja toivotaan, että 
tulevalla kaudella 21-22 
pandemia on selätetty ja 
pääsemme taas tarjoamaan 
kaikille vapaasti värikkäitä, 
viihdyttäviä ja hyvätasoisia 
otteluja.





Ensi kautta odotellessa.    


    HC Indians / Kiekko-Pojat, 
Kaarina  psta. 

Velimatti Lehtonen 



 



KaKiPo:n Kiekkoukot, 
Seniorit harjoittelevat kerran 
viikossa ja tavoite on 
osallistua yhteen tai kahteen 
turnaukseen kaudessa. 
Ryhmässä tällä hetkellä 
joukkueellinen iloisia pelureita 
ikähaarukassa 30-70.


 Lisätietoja: Esa Kivikoski 

Seniorit







Suuren suosion saanut 
neljäpäiväinen KaKiPo kesäleiri 
pidetään perinteiseen tapaan 
juhannuksen jälkeisellä viikolla 
28.6 - 1.7, D-Gate Areenalla 
Kaarinassa (Erotuomarinkatu 6). 

Hockey Camp 2021 on 
tarkoitettu 2005 - 2012 
syntyneille pelureille, jotka 
jaetaan kahteen ikä/
taitoryhmään. 
Ilmoittauduthan ajoissa ennen 
kuin ryhmät täyttyvät. Leirin 
ohjelma ja tarkempi aikataulu 
julkaistaan myöhemmin, 
ohjeellinen aikataulu 8:30 - 
16:30. 

Leirin hinta/ peluri on 190 € 
(sisältäen kaksi jääharjoitusta, 
oheiset,  lounaan ja välipalan 
päivittäin). Leirin hintaan sisältyy 
numeroitu harjoituspaita.

Ilmoittautuminen:
https://www.kakipo.net/
seurayhteiso/luistelukoulu/
ilmoittaudu-kiekkoleirille/
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