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Loimi-Kiekko r.y. toimintasuunnitelma 2015-2016 
 

 

1.  RYHMÄT JA HARJOITUSJAKSOT 
 

Joukkueet; Edustus, Raketit, B2-99, C-00, C2-01, D2-03A, E1-04AAA, E1-04A, E2-05AA, F1-F2, Mimmit, Naiset, HC 
LoKi, Kärkiryhmä ja Rullakiekko 
 
Naisilla on seurayhteistyösopimus Rauman Lukon, Panelian Raikkaan ja Porin Ässien kanssa. 
 

Leijonakiekkokoulu; noin 50 luistelijaa 
 

Kesäharjoitukset 2015 - JOUKKUEIDEN VALMENTAJAT SUUNNITTELEVAT KESÄHARJOITTELUN 

 Joukkueiden pelaajista osa harrastaa kesällä muita urheilulajeja mm. pesä-, jalkapalloa sekä rullakiekkoa. 

 Joukkueille järjestetään testit ennen ja jälkeen kesäharjoittelun. 
 

Syksy 2015 - JOUKKUEIDEN VALMENTAJAT SUUNNITTELEVAT JÄÄ- JA SALIHARJOITTELUN 

 Jääharjoitukset aloitetaan 1-3 kertaa viikossa heti jään valmistuttua halliin. 

 Kuntosaliharjoittelu on joukkuekohtainen. 
 

Talvi 2015-2016 - JOUKKUEIDEN VALMENTAJAT SUUNNITTELEVAT JÄÄ- JA SALIHARJOITTELUN 

 Jääharjoitukset 2-3 kertaa viikossa + ottelut. 

 Kuntosaliharjoittelu on joukkuekohtainen. 
 

Kevät 2016 

 Toiminta jatkuu huhtikuuhun 2016 asti. 
 

 

2.  OTTELUT JA TURNAUKSET 
 

 Joukkueet pelaavat kauden aikana tasonsa mukaisia korkeimpia mahdollisia sarjoja. 

 Joukkueet järjestävät ja osallistuvat muiden turnauksiin mahdollisuuksiensa mukaan. 
 
 

3.  LEIRITYS JA VALMENNUS 
 

 Joukkueet osallistuvat oman seuransa leireihin. 

 Seura järjestää luistelukoulun sijaan Leijonakiekkokoulun kaikentasoisille 3-8-vuotiaille. 

 Seura on tehnyt koulutussopimuksen jääkiekkoliiton lajitaitovalmentajan kanssa. 
 

 

4.  VIRKISTYSTOIMINTA 
 

 Tilaisuudet joukkuekohtaisia mm. pikkujoulut ja päättäjäiset. 

 Joukkueet osallistuvat Loimi-Kiekko ry:n / Rockets kauden päättäjäisiin. 
 
 

5.  TALOUS 

 

 Joukkueet laativat budjettinsa toimintasuunnitelmansa pohjalta. 

 Joukkueiden tärkeimmät tulolähteet ovat pelaajilta kerättävät kausimaksut, arpajaiset, myyjäiset ja talkoot. 

 Vanhempainkokouksissa päätetään joukkueiden toiminnalliset ja taloudelliset asiat. 
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6.  PALAVERIT 

 

 Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. 

 Seuran kehittämispalaverit 1-2 kertaa vuodessa. 

 Toimihenkilöryhmien palaverit 1-2 kertaa vuodessa. 

 Seuran kehittämisen ja markkinoinnin tukiryhmä. 

 Joukkueilla omia teemapäiviä koskien mm. ravinto-opasta, yhteishenkeä, pelien videopalautetta yms. 

 Vanhempien pelisääntökeskustelut syksyllä 2015. 

 Erotuomariluento syyskaudella 2015. 

 Vanhempainkokoukset muutaman kerran kaudessa. 

 Valmentaja(t) – pelaaja(t) tarvittaessa. 

 Joukkueenjohto - pelaajat tarvittaessa esim. turnaukset. 

 Valmentaja(t) - vanhemmat tarvittaessa. 

 Valmennuksellisissa palavereissa Loimi-Kiekko ry:tä / Rocketsia edustaa valmennuspäällikkö. 

 Yhteistyöpalaverit lähimpien ikäluokkien kanssa tarvittaessa. 

 Huoltajakoulutus pidetään 22.11. 
 
 

7.  HARJOITTELUN PAINOPISTEET 
 

 Seuran säännöissä / valmennuspäällikkö ja valmentajat. 
 
 

8.  HARJOITUKSEN SEURANTA JA PELIKIRJA 
 

 Harjoituksen seuranta tapahtuu kilpailukaudella valmentajien ja valmennuspäällikön välisissä palavereissa. 

 Seuran puolelta harjoittelun seurannasta vastaa valmennuspäällikkö. 

 Pelaajakierrosta eri joukkueiden välillä sopivat valmennuspäällikkö, valmentajat sekä pelaaja. 
 
 
 
 
Pekka Kesseli  johtokunnan jäsen 


