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Terveisiä hallilta,
Jääkiekko, mukaansa tempaava harrastus. Minullakin kaikki
lähti omien lasten harrastuksesta, kun jäähallille tultiin
katsomaan miltä KaKiPo:n luistelukoulussa tuntuu, samalla
reissulla olen vielä.
Me KaKiPo:ssa ollaan suhteellisen pieni seura, joka tietysti tuo
mukaansa omat haasteensa, mutta myös etunsa. Pienessä
seurassa ollaan enemmän samaa perhettä kun osana isoa
konsernia ja sen myötä omasta mielestä ainakin ollaan hallilla
vähän niin kuin kotona ja perheen kesken.
Jääkiekko niin kuin kaikki muukin harrastustoiminta on elänyt
kaksi varsin erikoista vuotta. Vallitsevan pandemian myötä
harrastus on koko ajan ollut vaakalaudalla, saadaanko jatkaa
ja jos saadaan kuinka kauan. Tämä on tietysti vaikuttanut
harrastajamääriin myös meillä, ja pienessä seurassa pienikin
drop-out vaikuttaa moneen asiaan. Mukavaa kuitenkin
huomata että seuran nykyiset joukkueet ovat pysyneet
voimissaan ja osa jopa vahvistuneet niin pelaajien kun
toimihenkilöiden suhteen, tämä on erittäin positiivista. Iso
kiitos kuuluu kaikille joukkueiden toimihenkilöille, ilman teitä
tätä sirkusta ei olisi mahdollista pyörittää.
Ajat muuttuvat ja sen myötä myös harrastaminen ja erityisesti
sen mainostaminen, haaste on pysyä muutoksissa mukana
mutta kiinnostavaa tämä on ja hyvää vastapainoa työpäiville.
Parempaa harrastusta ei olisi voinut valita.
Niklas Nurmi
KaKiPo puheenjohtaja
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Yhteystiedot
Kaarinalainen jääkiekkoyhteisö koostuu kahdesta seurasta,
Kaarinan Kiekko-Pojista (KaKiPo) ja HC Indiansista (HCIK).
KaKiPon edustusjoukkueen noustua Suomi-sarjaan se
erotettiin omaksi seurakseen. Juniorijoukkueet ja Kiekkokoulu
jäivät KaKiPoon. Joukkueet muodostavat ns. seurayhteisön,
jonka sisällä pelaajaliikenne on esteetöntä. Seurat tekevät
tiivistä yhteistyötä ja HCIK pyrkii oman toimintansa ohella
edistämään ja tukemaan junioreiden toimintaa urheilullisesti ja
taloudellisesti.
Kiekko-Pojat Kaarina r.y / HCIK
Seuraa johtaa hallitus, joka kokoontuu jokaisen kuukauden
ensimmäisenä torstaina klo 18:30 jäähallin toimistossa ellei
toisin ilmoiteta.
Kotihalli:

Kaarinan Jäähalli Tele1-Areena
Erotuomarinkatu 6, 20760 Kaarina

Kotisivut:

www.kakipo.net

S-posti:

toimisto@kakipo.net

Facebook:

@kakipo
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Hippo-Kiekkokoulu

Kiekkokouluumme tullaan jo
hyvissä ajoin, nuorimmat aloittavat
jo 3 vuotiaina. Kiekkokoulu on
perinteisesti sunnuntaisin
12:00-13:00, ilmoittautuminen
tapahtuu nettisivuilla:
https://www.kakipo.net/
seurayhteiso/luistelukoulu/
ilmoittaudu-kiekkokouluun/
Kiekkokoulun pakollisia varusteita ovat luistimien lisäksi
suojaverkolla varustettu kypärä sekä kaulasuoja. Seuralta on
mahdollisuus lainata kokonaista varustepakettia tai yksittäisiä
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varusteita, niitä ei tosin
kaikille riitä, tiedustele
toimistolla saatavuutta.
Jäähallin kahvio
Ylämummossa toimii
myös KaKiPo:n
varustekirppis, josta
saatat tehdä hyviä
löytöjä.
Kiekkokouluun tultaessa sinun ei tarvitse olla valmis
kiekkoilija, meillä opetellaan luistelemaan leikkien ja pelien
avulla, aikaisempaa kokemusta sinulla ei tarvitse olla. Mikäli et
halua pelata jääkiekkoa, voit myös nauttia luistelusta ja tietysti
supersuositusta ”kuka pelkää jäämiestä” lekikistä.
Teemme tiivisti yhteistyötä muiden lähialueen seurojen
kanssa, tavoitteenamme on yhdessä saada lisää harrastajia
lajin pariin.

Yhdessä olemme enemmän! Lähialueen jääkiekkoseurat
(TPS, TuTo, VG-62, Kisurit, RNK ja KaKiPo) haluavat lähestyä
yhteisellä asialla ja toivottaa alueen lapset tervetulleiksi
mukaan liikkumaan seurojemme *kiekkokouluihin ja
joukkueisiin * Lisätietoa KaKiPo Hippo-Kiekkokoulusta,
www.kakipo.net
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Syyskuussa alkoi kausi 2021-2022 Kaarinan Kiekkopoikien
kiekkokoulussa. Edellinen kausi oli koronan takia enemmän tai
vähemmän katkonainen. Odotukset olivat elokuussa korkealla
kun rokotustahti kasvoi ja merkit yhteiskunnan avautumisesta
olivat otsikoissa. Syksy menikin ilman suurempia
vastoinkäymisiä. Kiekkokouluun ilmoittautui iso määrä uusia ja
palaavia luistelijoita. Ymmärrettävistä syistä osa luistelijoista
jättäytyi pois, kun koronatilanne meni uuden variantin
johdosta huolestuttavaksi. Oli kuitenkin ilo huomata, että
lasten liikkuminen oli suurelta osin tärkeässä roolissa
perheissä ja osallistujamäärät eivät missään vaiheessa
tippuneet dramaattisesti. Siitäkin huolimatta, että olimme
pakotettuja asettamaan tiukempia ohjeita kiekkokouluun
saavuttaessa.

Asetin täksi kaudeksi itselleni yhden selkeän tavoitteen:
halusin saada kiekkokoulusta lisää pelurinalkuja joukkueiden
toimintaan.Halusin tehdä sen hallitusti sitä mukaa, kun pelurin
taitotaso ja halu siihen riittivät. Kuitenkin edelleen pidän kiinni
siitä periaatteesta, että KaKiPon kiekkokouluun voi tulla
opiskelemaan luistelun alkeita, vaikka tavoitteena ei olisikaan
harrastus jääkiekon parissa. Meillä ei missään vaiheessa
pakoteta ottamaan mailaa jäälle, jos siihen ei luistelijalta
itseltään halua löydy. Meillä voi keskittyä jatkossakin
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luistelutekniikkaan ja siihen, että lapsi on mahdollisesti
löytänyt hauskan tavan liikkua ja kuluttaa aikaa muuallakin
kuin ruudun ääressä.
Syksyn aikana kiekkokoulusta nousikin muutama peluri U9joukkueesee. Pojat ovat sopeutuneet loistavasti porukkaan.
Tästä tavoitteesta aion jatkossakin pitää kiinni, mutta en sen
kustannuksella, että joku luistelija kokisi painetta siirtyä pois
sunnuntain vuorolta, “oikean”harrastuksen pariin. Miksi sitten
tällainen tavoite? Vaikka en itse ole KaKiPon kasvatti niin
haluan osaltani olla kehittämässä oman kotikuntani
seuratoimintaa ja haluan jatkossakin nähdä iloisia
Kaarinalaisia kiekkoilijoita kaikilla sarjatasoilla. Se, että
pienellä pelurinalulla on mahdollisuus jatkaa harrastustaan
kiekkokoulun jälkeen tutussa hallissa ja tuttujen
toimihenkilöiden kanssa, kannustaa uusia harrastajia
aloittamaan liikkumisen kiekkokoulussa.
Olen erittäin onnekas, että olen saanut ohjaajien joukkoon
mukaan Peter Katron ja Antti Hovin kaltaisia talkoolaisia, jotka
sunnuntaista toiseen ilmestyvät paikalle ja ovat valmiina
ohjaamaan innokkaita luistelijoita pelkästä “hymypalkasta”.
Kiekkokoulussa tulee jatkossakin olemaan kantavana
teemana iloisuus, halu oppia ja rakkaus “liukuun”! 12

ps. Vielä iso kiitos Timo Kinnuselle luottamuksesta ja avusta
sunnuntain vuorolla!

Mikko Laine
Kiekkokoulun rehtori
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Sateenvarjotoiminta
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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.
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U9 / U10
Vastuuvalmentaja:
Joukkueenjohtaja:
Pelaa:

Timo Kinnunen
Toni Karhu
kakipojojou9@gmail.com
U9 Leijonaliiga

Kaarinan kiekkopoikien
nuorin joukkue, jossa
pelaajat ovat 2012-2014
lapsia, osallistui tällä
kaudella leijonaliiga U9
sarjaan kahdella
peliryhmällä. Pelit ovat
sujuneet hyvin ja
positiivinen ryhmähenki
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on saatu kasvatettua joukkueeseen kauden aikana.
Pelitapahtumissa ja harjoituksissa on jokainen antanut oman
täyden panoksensa kentällä positiivisella asenteella.
Ryhmän
harjoittelussa on
vahva painotus
pelaamiselle,
kuten
jääkiekkoliito
näissä
ikäryhmissä
suosittelee.
Ryhmän
pelaajamäärä on
tällä hetkellä 24
peluria ja
loppukauden aikana ryhmään liittyy vielä useita uusia pelaajia.
Tämä on mahtava asia ja iso kiitos siitä kuuluu tietysti
kiekkokouluun. Kiekkokoulun mahtava toiminta, koronan
luomista haasteista huolimatta, mahdollistaa ensi kaudella
peliryhmät useampaan ikäluokkaan.

Ryhmän pelureiden vanhempien ja osalla myös
isovanhempien panos on ollut mahtava, kaikilla osa-alueilla.
Ryhmien lisääntyessä taustajoukkojen toiminnan tärkeys
korostuu entisestään tulevina kausina. Iso kiitos kaikille
aktiivisille.

Kunnioitus – Yhteisöllisuus -Hauskuus
Tuomas Lindfors
Valmentaja
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TOK Seurabonus
Tervetuloa mukaan TOK
Seurabonus -järjestelmään ja
tukemaan lapsesi
urheiluharrastusta!
Turun Osuuskauppa on luonut oman lasten ja nuorten
urheilutoiminnan tukemiseen tarkoitetun TOK Seurabonus
-järjestelmän. Maksamme
suoraan yhteistyöseurojen
junioritoiminnalle viiden
prosentin lisäbonuksen niiden
asiakasomistajaperheiden
ostojen perusteella, joiden
lapset ovat mukana seuran
junioritoiminnassa ja jotka ovat
ilmoittautuneet mukaan TOK
Seurabonus -järjestelmään.
Asiakasomistajana sinä saat tietysti omat Bonuksesi edelleen
tuttuun tapaan kerran kuukaudessa S-Tilillesi.
Juniorin vanhemmille:
Miten TOK Seurabonus lasketaan?
Ostoksensa S-ryhmään keskittävä yksi
asiakasomistajaperhe saa Bonusta
esimerkiksi 76,20€ kuukaudessa eli
yhteensä 914,40 € vuodessa. Tästä TOK
maksaa viiden prosentin lisäbonuksen eli
86,86 € seuran osoittamalle tilille.
Asiakasomistajaperhe voi kerryttää TOK
Seurabonusta useammalle seuralle yhtä
aikaisesti, kun perheessä on useampi
urheileva lapsi.
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Mukana tukemassa kautta
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U11
Vastuuvalmentaja:
Joukkueenjohtaja:
Pelaa:

Timo Kinnunen
Osmo Lilja
osmo.lilja@gmail.com
U11 Länsirannikko

Kausi 2021-2022 aloitettiin jo valitettavan normaaliin tapaan
korona-pandemian uhatessa lasten ja nuorten harraste- ja
kilpaurheilutoimintaa. Jäihän edellinen kausi tylysti kesken
pelien osalta jo ennen joulua. Onneksi saimme kuitenkin
harjoitella suhteellisen normaalisti.
Tällä kaudella U11-joukkueen pelaajalukumäärä kauden
harjoitusten alkaessa elokuussa oli 11. Ennen kauden pelejä
kolme pelaajaa nostettiin U11-ryhmään U10-joukkueesta.
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Syksyn ja talven aikana saimme vielä kolme uutta pelaajaa,
sekä yhden pelaajan nuorempien ryhmästä, uusina pelaajina
joukkueeseen. Tällä hetkellä joukkueessa on 18 pelaajaa, 2
maalivahtia ja 16
kenttäpelaajaa.
Olemme harjoitelleet
keskeytyksettä,
pandemiasta
huolimatta,
keskimäärin kolme
kertaa viikossa
yhdessä U12joukkueen kanssa.
Kaksi kertaa viikossa
koko kenttä ollut käytössä Kaarinassa ja kerran viikossa jaettu
jää Paimiossa U9/10-ryhmän kanssa. Näin olemme saaneet
jäätä useampana päivänä viikossa jääaikamaksujen pysyessä
kuitenkin siedettävinä. Kauden 2021-2022 kesto on elokuusta
2021 - huhtikuu 2022.
Tuloksellisesti pelit ovat olleet vaihtelevia. Kauden
ensimmäinen ottelu, joka oli myös joukkueen ensimmäinen
ison kentän peli, Tarvasjoella meni kokolailla kotijoukkueen
komennossa ja uutta opetellessa. Uutta opittavaa oli
paitsoiden, pitkien
kiekkojen eikä
vähimmissä määrin
5 v 5 pelaamisen
tuoman muutoksen
mukana, nyt piti
osata pelata
hyökkääjän tai
puolustajan
roolissa. Pelillisesti
suuri muutos
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verrattuna 3 v 3 pienkenttäpeleihin. Seuraava ison kentän
treenimatsi Naantalissa menikin jo voittoisasti. Kauden pelit
U11-joukkueen osalta ovat suhteessa 50/50 pienkentällä tai
isolla kentällä pelattavia. Kauden pelit tähän saakka, 6.2.2022,
ovat menneet melko tasaisesti voittojen ja tappioiden suhteen
niin pien- kuin ison kentän peleissä. Alkukausi alkoi neljällä
tappiolla, mutta jatkui nousujohteisesti kolmella voitolla,
tasurilla ja vielä voitolla Porin Ässistä vieraskentällä. Porin
pelimatka oli ensimmäinen, joka tehtiin yhteisesti linja-autolla.
Joulutauolla osallistuimme TuTo:n jäjestämään U11turnaukseen Turussa Varissuolla. Kolmesta pelistä voitimme
kaksi ja kärsimme yhden tappion. Kaikki pelit olivat ison
kentän pelejä ja kestoltaan kaksi erää. Turnaukseen
osallistuivat KaKiPo, PaRa, ParSport ja TuTo. Joukkue on
kauden aikana kehittynyt valtavasti joukkuepelin sekä myös
yksilötaidon osalta. Laadukkaat harjoitukset ja riittävä jääaika
luovat hyvän perustan. Harjoituksissa on aina hyvä tekemisen
meininki päällä ja joukkueen yhteishenki on korkealla.
Ulkojäillä on myös
omalla ajalla
ahkerasti käyty,
tuon huomaa
hyvin yksittäisten
pelaajien osalta
luistelu- ja
mailatekniikan
kehittymisen ja
lisääntyneen
nopeuden osalta.
Vaikka koronatilanne on ollut meillä Kaarinassakin välillä
kriittinen on melkein kaikki pelit ja harjoitukset saatu vedettyä
läpi vuorollaan. Ainoastaan yhden kotipelin olemme joutuneet
siirtämään pandemian johdosta. Varainkeruuta olemme
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tehneet yhdessä U12-joukkueen kanssa. Myyntikohteina on
ollut pesuaineita, sukkia, joulukuusia sekä seuran huppareita
ja frisbeegolf-kiekkoja pukinkonttiin. Joka viides viikko on ollut
U11/12-ryhmän jäähallin kahvion hoitovuoro, tästä saamme
myös hieman lisäansioita tilitettyä joukkueen tilille. Näistä
kaikista varainkeruista on saatu hyvä summa rahaa joukkueen
tilille ja näin saatu edelleen painettua suoria kustannuksia
jääajasta alemmas.
Kiitokset joukkueen parissa työskenteleville toimihenkilöille
pyyteettömästä työstä nuorien eteen. Meillä on hyvä ja
turvallinen toimintaympäristö, jossa nuoret voivat kehittyä
pelaajina ja ihmisinä. Kiitokset kuluneesta kaudesta myös
vanhemmille, jotka ovat kuljettaneet pelurit harkkoihin ,
pelireissuille sekä ovat hoitaneet toimitsija- ja kahviovuorot ja
varainkeruut.
Toivotaan että tuleva kausi 2022-2023 sujuisi ilman
koronapandemian mukanaan tuomaa epävarmuutta ja
epätietoisuutta harjoitusten sekä otteluiden jatkumisesta.
Toivotan myös lämmintä ja liikunnan täytteistä kesää, lepoa
unohtamatta, että pelaajat saapuvuisivat syksyllä uuteen
kauteen hyvin virkistäytyneinä, innokkaina ja valmiina
vetämään taas työhaalarit päälle.

Osmo Lilja
Joukkueenjohtaja
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U12
Vastuuvalmentaja:
Joukkueenjohtaja:
Pelaa:

Timo Kinnunen
Juho Lahdenperä
juho.l@netti.
U12 Länsirannikko

U12 joukkueessa oli kauden aikana 16 pelaajaa ja lisäksi
peleissä kävi paikkaamassa poissaoloja muutama nuoremman
joukkueen pelaaja. Joukkueessa oli pelaajia 09-11 ikäluokista
ja sama ryhmä on ollut koossa nyt jo jokusen vuoden.
Joukkueella on ollut pääosin harjoituksia 3 kertaa viikossa
Kaarinassa ja Paimiossa. Harjoituksia on järjestetty yhdessä
muiden ikäluokkien kanssa yhtäaikaisesti saaden näin
joukkuekohtaisia jäämaksuja pidettyä edullisimpina. Yhteistyö
muiden ryhmien kanssa harjoituksissa on antanut monelle

fi
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pelaajalle mahdollisuuden harjoitella parhaassa ympäristössä
omien kehitysaskeleidensa mukaisesti. Harjoitusaktiivisuus on
ollut hyvällä tasolla
koko kauden ajan.
Lisäksi kauden
aikana on alettu
ottamaan käyttöön
oheisharjoituksia
enne jäälle menoa ja
on pidetty myös
erillisiä
fysiikkaharjoituksia
painisalissa.
Valmennuksen
puolelta on annettu
pelaajille ohjeistusta terveellisistä elintavoista ja muistutettu
riittävän yöunen merkityksestä kasvavalle lapselle.
Joukkue pelasi Jääkiekkoliiton Länsi-Suomen lohkossa 6B.
Sarja pelattiin yksinkertaisena, joten jokainen joukkue
kohdattiin vain kerran. Noin kolmasosa peleistä oli pienpelejä
3vs3 sekä maalivahdit ja aina oli kaksi ryhmäpeliä samaan
aikaan käynnissä kaukalossa. Enemmistö otteluista oli
täydellä kentällä, jolloin kentällä on 5 pelaaja ja maalivahti.
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Pelit ovat sujuneet tasaisesti vaihdellen ja on koettu sekä
voittoja että tappioita. Osallistuminen pelitapahtumiin on ollut
kiitettävällä tasolla. Talvella jouduimme tekemään otteluiden
siirtoja sairastelujen johdosta ja loppukaudesta yleisökin pääsi
taas takaisin katsomoihin. Ennen joulua pelaajilla oli yhteiset
pikkujoulut keilailun sekä ruokailun merkeissä Kupittaan
keilahallissa. Syksyn aikana järjestettiin varainkeruuta sekä
talkoot hampurilaistehtaan vaatevarastolla. Jäähallin
kahviossa on tehty talkoovuoroja sen aukioloaikojen
puitteissa. Joukkueen valmentajien sitoutuminen on ollut
erittäin suurta jälleen kerran ja kaikkien pelaajien huoltajat ovat
tästä todella kiitollisia. Muidenkin toimihenkilöiden
osallistuminen on ollut reipasta ja kaikkiin kotiotteluihin
olemme saaneet riittävästi toimihenkilöitä. Kaudesta jää
varmasti mieleen yhteinen linja-automatka vieraspeliin Poriin
Ässien vieraaksi, joka oli ensimmäinen yhteinen pelireissu
yhteiskyydillä. Näin keskellä talvea ja kevättä kohti mentäessä
haluan kiittää kaikkia pelaajia, toimihenkilöitä sekä vanhempia
yhteisestä kaudesta sekä lasten eteen tehdystä arvokkaasta
työstä. On hieno seurata kuinka moni aikuinen uhraa vapaaaikaansa lasten liikunnan mahdollistamiseksi. Tästä on hyvä
jatkaa kohti kesää ja tulevia koitoksia.
Juho Lahdenperä
Joukkueenjohtaja
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Menossa mukana koko kauden
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Kunnioita Peliä
Kunnioita Peliä -ohjelma on suunniteltu,
jotta suomalainen jääkiekko olisi
reilumpaa kaikille sen osapuolille.
Kyse on jokaisen pelin eri roolissa
toimivan – pelaajien, valmentajien,
tuomareiden ja vanhempien –
keskinäisestä kunnioittamisesta:
• Tehdään pelitapahtumasta lapsille
positiivinen kasvuympäristö, jossa on tilaa
onnistumisille ja epäonnistumisille
• Tehdään pelistä turvallisempaa
• Taataan valmentajille ja tuomareille työrauha
Kaikki muistavat, että:
• Huono käytös on aina huonoa käytöstä
• Kiusaaminen on aina kiusaamista
• Jääkiekossa on tilaa kaikille
Pelaaja, joka kunnioittaa peliä:
• Yrittää aina parhaansa eli antaa jokaisessa tilanteessa
kaikkensa.
• Kunnioittaa vastustajaa
jokaisessa pelitilanteessa.
• Taklaa aina reilusti, ei selkään
eikä päähän.
• Pelaa tilanteet loppuun asti, ei
pelaa vihellyksen jälkeen.
• Keskittyy olennaiseen, ei
provosoidu eikä provosoi
vastustajaa fyysisesti eikä
verbaalisesti.
• Kunnioittaa tuomarin ratkaisuja.
• Tuntee pelin säännöt.
• Hyväksyy tuomarin tekemät ratkaisut, eikä valita niistä
turhaan.
• On esimerkki jäällä ja jään ulkopuolella.
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• Käyttäytyy urheilullisesti sekä noudattaa hyviä käytöstapoja.
• Kuuntelee valmennuksen antamat ohjeet ja toimii niiden
mukaan.
• Pitää huolen varusteistaan.
• Kannustaa joukkuetovereitaan.
Valmentaja, joka kunnioittaa peliä:
Kannustaa ja palkitsee lasta aina
yrittämään parhaansa, taitotasosta
riippumatta
• Anna runsaasti positiivista palautetta –
julkisesti.
• Huomioi aina kun pelaaja ylittää oman
taitotasonsa.
• Anna korjaava palaute kahden kesken.
• Rohkaise pelaajia pelaamaan Kunnioita
peliä ohjelman mukaisesti.
Tiedostaa, että on lapsille esikuva ja
esimerkki niin jääkiekon kuin hyvän
käytöksen suhteen
• Oman auktoriteettisi ylikorostaminen ei
tue lapsen kehitystä.
Muistaa, että lasten vanhemmat
reagoivat asioihin useimmiten tunteella
• Pidä omat tunteesi hallinnassa ja
säilytä itsehillintäsi. Perustele mahdolliset
vaikeat pelilliset ratkaisut selkeästi ja ytimekkäästi.
Säilyttää oman itsehillintänsä ja perustelee mahdolliset vaikeat
pelilliset ratkaisut selkeästi ja ytimekkäästi
• Keskustele asiallisesti tarvittaessa.
• Auta tuomareita onnistumaan.
• Montako kertaa joukkueesi on hyötynyt räyhäämisestä.
• Mihin joukkueesi ja sinä itse keskityt?
Ymmärtää ja hyväksyy mahdolliset tuomarivirheet osaksi peliä
ja antaa tuomarille mahdollisuuden oppia virheistään
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Vanhempi, joka kunnioittaa peliä:
Kannustaa lasta aina positiivisessa hengessä
• Aikuisten tärkein tehtävä on tukea ja kannustaa lapsia
harrastuksessaan.
• Jokainen lapsi harrastaa itseään varten, ei vanhempien
toiveiden tai unelmien vuoksi.
• Positiivinen palaute, aito kiinnostus ja tsemppaaminen
innostavat - arvosteleminen, vertailu, vähättely tai
pakottaminen vievät ilon lapsen harrastamisesta.
• Kolmen K:n periaate: Kannusta, Kustanna, Kuskaa.
Luottaa valmentajien ja tuomareiden tekemiin ratkaisuihin ymmärtää, että virheitä tapahtuu
• Rakentavalle keskustelulle valmentajan kanssa löytyy aika ja
paikka lasten korvien ulottumattomissa.
• Tuomarit tekevät paljon oikeita ja hyviä ratkaisuja, jotka
syntyvät muutamassa sekunnissa. Kaikki tekevät myös
virheitä, ne ovat osa peliä.
• Tuomarit voivat reagoida vain siihen mitä on tapahtunut, ei
siihen mitä saattaisi tapahtua.
• Osallistujien turvallisuus on tärkeämpää kuin otteluun
lopputulos.
Antaa työrauhan valmentajille, tuomareille ja toimitsijoille
• Työrauhaa tarvitaan niin kentällä kuin pukukopissa.
Vanhempien roolina on kannustaa katsomossa – mikäli haluat
vaikuttaa joukkueen asioihin, olet tervetullut mukaan
toimintaan.
• Kannattaa muistaa, että suurin osa valmentajista on
vapaaehtoisia, jotka uhraavat omaa aikaansa valmentaakseen
lapsia.
• Tiesitkö, että vuosittain lähes 20% aktiivituomareista
lopettaa viheltämisen? Liian moni tekee ratkaisun huonon
kohtelun vuoksi.
On kaikella tekemisellään ja toiminnallaan esikuva lapsille
• Käyttäydy kuten opetat ja anna esimerkki omalla
käytökselläsi – niin lapsille kuin vanhemmille.
• Jokaisella joukkueella ja/seuralla on myös pelisäännöt –
tutustu ja sitoudu noudattamaan sääntöjä lapsesi kanssa.
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U17
Vastuuvalmentaja:
Joukkueenjohtaja:
Pelaa:

Petri Lindberg
Niklas Nurmi
05.kakipo@gmail.com
040 125 9040
U17 Alempi (MIFK yhteisjoukkue)

Facebook:
Instagram:

@kakipoblackfoots
kakipo_blackfoots

U17-ryhmä koostuu suurimaksi osin 2006 syntyneistä
pelureista, joten meidän virallinen ikäryhmä olisi U16.
Jääkiekkoliiton strategian mukaan kyseiseen ikäryhmään
tehdään ainoastaan SM- ja Mestis-tason sarjat, joten meidän
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oli pakko siirtyä pykälä vanhempiin eli U17-alempaan sarjaan.
Kauden alkaessa olimme kuitenkin sen verran pieni ryhmä että
päätimme luopua sarjapaikasta ja keskittyä treenaamiseen ja
harjoitusotteluihin. Selkeä tavoite meillä oli saada muutama
peluri lisää ja keväällä
mukaan viralliseen
sarjaan. Viksuja poikia
kun meidän pelurit ovat,
hekin olivat samaa mieltä
että paras ratkaisu tässä
tilanteessa kun ollaan.
Saatiin kun saatin kauden
alussa jokunen poika
lisää, ja onhan se
mukavampi treenata kun
on vähintään kaksi
maalivahtia ja kenttäpelaajia myös sen verran että pelatessa
voi päästä jopa vaihtoon välillä.
Kauden edetessä kuitenkin tietysti nälkä sarjapeleihin kasvaa
ja niihin päästiin käsiksi mitä parhaimmalla tavalla. Muutaman
neuvottelun ja jääkiekkoliiton hyväksynnän jälkeen tehtiin
yhteisjoukkue IFK Mariehamn kanssa. MIFK olikin jo
ilmoittautunut siihen samaan sarjaan mihin mekin oltiin
alunperin menossa, U17-alempaan ja heilläkin vähän pieni
roosteri koko pitkää kautta ajatellen. KaKiPo pelurit saivat näin
liiton puolelta kaksoisedustuksen, joten vaikka kirjoissa ollaan
KaKiPo pelaajia
saadaan edustaa MIFK
kaikissa sarjapeleissä.
Tästä kehkeytyikin
varsin mukava ja
toimiva yhteistyö.
Joulun ja uudenvuoden
välipäivinä oltiinkin
isolla porukalla (2
maalivahtia + 7
kenttäpelaajaa) 3:n
päivän harjoitusleirillä
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Maarianhaminassa, tehokas ja onnistunut reissu kaiken
kaikkiaan. Hokia kaksi kertaa päivässä ja vielä hotellielämää
päälle, sehän pelureille passaa. Meidän reissusta ja muutenkin
mahtavan yhteistyön alusta innostui jopa Kaarina-Lehti niin
että teki meistä melkein koko sivun jutun, aina mukava kun
toimintamme kiinnostaa myös muita. Tässä tulee pelaajille
varsin mukavasti harrastuksen ohessa opeteltu ruotsia ja
kaveripiiri senkun kasvaa.

Paljon on siis tällä kaudellakin tapahtunut vaikka aluksi tuntui
aika karulta ratkaisulta luopua sarjapaikasta. Kevät kautta
odotellessa katse onkin pitkällä syksyssä ja tulevaa kautta jo
kovin suunnitellaan. Taas on pari peluria lisää ilmestynyt
joukkueeseen ja mikä sen parempaa, iloinen ryhmämme
kasvaa ja vahvistuu entisestään ja tarinamme jatkuu vielä ensi
kaudellakin, pysykää siis kuulolla. Suurin kiitos joukkueen
hyvään vauhtiin kuuluu tietysti vastuuvalmentaja Petrille, joka
on omalla osaamisellaan ja positiivisella asenteella saanut
tähän luotu varsin mahtava konsepti.
Positiivisen kautta tulokseen !!!
Niklas Nurmi
Joukkueenjohtaja
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HCIK Edustus
Vastuuvalmentaja:
Toiminnanjohtaja:
Pelaa:

Rasmus Varheenmaa
Mika Palmroos
mika.palmroos@turku.
050 538 7071
Suomi-Sarja

Facebook:
Instagram:

@hcindianskaarina
hcindianskaarina

Kauden avaus syksyllä lähti hieman yskähdellen käyntiin
kolmen tappion myötä. Alun takertelun jälkeen päästiin
paremmin omaan peliin mukaan ja ollaan tosissaan haastettu
ihan sarjan kärkijoukkueitakin. Paljon löytyy vielä
parantamisen varaa etenkin oman pelin tasaisuuden kanssa.
Koko syksyn ajan joukkueen peli on ailahdellut hieman liikaa

f

43

ja osittain siitä syystä ollaan menetetty turhia pisteitä. Oman
tekemisen tasaisuuden löytäminen niin pelin sisällä kuin pelien
välillä on asia, missä meidän pitää vielä parantaa paljon, jos
meinataan keväällä mennä pitkälle. Paljon ollaan syksyn
aikana myös tehty töitä meidän puolustuspelimme kanssa ja
pyritty sitouttamaan jokaista jäällä olijaa jatkuvasti
osallistumaan siihen. Sen kanssa on menty eteenpäin
alkukauteen verrattuna ja ollaan oikealla tiellä.
Joukkueen
pelaajistossa
tapahtui viime
kauden jälkeen
osittain isojakin
muutoksia, kun
hyvin viime
kaudelle
pelanneita
pelaajia siirtyi
isompiin
ympyröihin ja osa
on jättänyt
pelihommat
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muiden syiden takia. Tilalle ollaan saatu työteliäitä ja energisiä
uusia nuoria kavereita. Erityisen hienoa on ollut syksyn aikana
huomata, että kaverit, jotka viime kaudella on jäänyt
vähemmälle vastuulle, ovat tämän kauden aikana nostaneet
omaa tasoaan ja ottaneet isompaa roolia kantaakseen. Tätä
luonnollista jatkumoa ja uusia vastuunkantajia joukkue kaipaa
menestyäkseen.
Vuoden vaihteen jälkeen alkaneet rajoitustoimet ovat
häirinneet joukkueen tekemistä koko tammikuun ajan.
Rajoituksista johtuen tammikuun pelit on siirretty
tulevaisuuteen eikä joukkue ole päässyt tammikuun aikana
harjoittelemaan yhdessä ollenkaan vaan pelaajisto on joutunut
harjoittelemaan omatoimisesti. Pitkä tauko peleistä ja
yhteisharjoituksista kesken kauden ei ole kenenkään toiveena.
Toivottavasti
kevään pelit
saadaan pelattua ja
pääsemme
joukkueena
mittaamaan vielä
todellisen
tasomme. Joukkue
asetti ennen
kauden alkua
tavoitteekseen
edetä
pudotuspeleihin ja
tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee jokaisen olla valmis
tekemään oma parhaansa kaikissa kevään peleissä. Viime
kauden pudotuspelien pettymyksen jälkeen on varmasti
jokaisella haluja näyttää ja edetä tänä keväänä pidemmälle.
Toivottavasti pelien taas alkaessa halliin saadaan ottaa myös
yleisöä ja yleisö löytää paikan päälle. Keväällä Kaarinan
jäähallilla on varmasti luvassa vauhdikasta ja viihdyttävää
jääkiekkoa!
Rasmus Varheenmaa
Vastuuvalmentaja
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Seniorit
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.
Tällä kaudella Seniorit harjoittelevat sunnuntaisin klo 20:00
Mikäli KaKiPo:n koettelemuksia ja tarinoita matkan varrelta
kiinnostaa, Seniorit-ryhmä on oikea paikka.
Lisätietoja: Esa Kivikoski

Äijälätkä
KaKiPo:n Äijältkä on tarkoitettu aikuisille, jotka haluavat
harrastaa lätkää hyvässä seurassa ilman suurempia paineita
tai tavoitteita. Pelailemme kerran viikossa Kaarinan Jäähallilla.
Ilmoittautumislomake ja lisä infoa seuran nettisivuilla tai
toimisto@kakipo.net.
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Fanikauppa / Kahvila
Viihtyisässä ”Kahvila Ylämummossa” voit nauttia maistuvaa
kahvia ja lämmintä pullaa peliä tai treeniä seuratessa.
Kahvilasta löydät myös fanituotteet sekä kiekkokirppiksen.
Kahvilatoiminnan tuotto menee kokonaisuudessaan
juniorijoukkueiden hyväksi.
Kahvilassa toimii maksuvälineinä tavallisimmat pankkikortit
sekä käteinen.
Kysymyksiä/tilauksia fanituotteista: kahvio@kakipo.net

Muotoon leikattu kypärätarra.
Tuote #: 86-1011
1 kpl KaKiPo tai HCIK 1,50€
2 kpl KaKiPo tai HCIK 2,00€
Logokiekko
Tuote #: 86-1012
KaKiPo juniorijoukkueiden virallinen
pelikiekko näyttävällä Kiekko-Pojat
Kaarina logo-painatuksella.
5€
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Kestomaski
Tuoye #: 86-1013
Kankainen 60 asteessa pestävä
kestomaski. Mukava ja turvallinen
käyttää.
10 €
Termosmuki
Tuote #: 86-1014
Kaksiseinäinen termosmuki, jossa
kierrettävä liukukansi.
Tilavuus: 400 ml
Muki täyteen kahvia KaKiPo kahvilassa
2,50€
12 €
Punainen logo-lippis
Tuote #: 86-1015
One-Size aikuisten punainen lippis
HCIK tai KaKiPo logolla varustettuna
15 €
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Musta logo-lippis
Tuote #: 86-1016
One-Size aikuisten musta lippis HCIK
tai KaKiPo logolla varustettuna
15 €

T-Paita
Tuote #: 86-1017-xx (väri/koko)
Laadukas puuvilla T-Paita Kiekko-Pojat
Kaarina logolla varustettuna.
Pohjavärit: Valkoinen, Musta, Punainen
Koot: 116, 128, 140, 152, 164, S, M, L,
XL, XXL, 3XL
18 €
Tupsupipo
Tuote #: 86-1018
Perinteinen ja lämmin tupsupipo HCIK
ja KaKiPo logolla (tekstillä)
One-Size
20 €
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Firsbeegolf Kiekko
Prodigy AceLine BaseGrip kiekkoon
pohjalle tehty laadukas frisbeegolf
kiekko
#86-1020 Putteri 28 € / kpl
#86-1021 MidRange 28 € / kpl

Logohuppari
Tuote#: 86-1019-xx (koko)
Materiaali: 80% rengaskehrättyä
kampapuuvillaa, 20% polyesteriä
Kengurutaskussa läpivienti ja
kauluksessa lenkit kuulokejohtoja
varten.
Harjattu sisäpinta
Koot: XS - 4XL (myös lasten kokoja)
55 €
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Tele1-Areena

Tele1 Areena sijaitsee lyhyen ajomatkan päässä Turusta. Turun
keskustaankin on matkaa hallilta vain n. 7 km. Jäähalli tarjoaa
loistavat tilat harrastaa jääurheilua ympäri vuoden.
Jäähallissa esteetön kulku sekä hallin tiloissa invahissi ja -wc.
Ovella ei ole automaattiavausta, mutta liuska on.
Vieressä oleva täysimittainen tekonurmikenttä,
keskusurheilupuisto punttisaleineen ja pururatoineen antavat
upeat puitteet esimerkiksi leirien pitämiseen.
Erinomaiset paikoitustilat mahdollistavat suurempienkin
tilaisuuksien ja turnausten ajoneuvojärjestelyiden
onnistumisen.
Vapaita vuoroja voi tarkastaa ja tiedustella:
http://tele1areena. /jaavuorot/
KAARINAN JÄÄHALLI / L-S Jää Oy
Erotuomarinkatu 6
20780 KAARINA
Jäähallin valvomo
puh. 0400 997 159

fi
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