
 

 
 

 

LOIMI-KIEKKO RY TOIMINTAKERTOMUS KAUDESTA 2014-2015 

 
1. Yleistä: 

 Joukkueita Loimi-Kiekko ry:llä oli eri sarjoissa kymmenen; Edustus, B (yhteistyöjoukkue Fopsin 
kanssa) , C99, C2 00, D 01, E1 03, E2 04, F 05, Naiset / B. Tytöt ja naiset pelasivat 
yhteistyösopimuksella 6 muun seuran kanssa. 

 Harrastejoukkueita HC Loki, Kärkiryhmä ja Raketit 

 Lasten ryhmä kaudella oli Leijonakiekkokoulu 

 Miesten Rullakiekko 
  
2. Joukkueissa oli lisenssillisiä pelaajia yhteensä 152: 

 Edustus, 27 pelaajaa 

 B 20, pelaajaa 

 C99, 20 pelaajaa  

 C2 00, 17 pelaajaa 

 D 01, 18 pelaajaa 

 E 03 / E2 04, 23 pelaajaa 

 F 05/06, 27 pelaajaa 

 Naiset / B, 16 pelaajaa  

 HC Loki, 21 pelaajaa (ei lisenssillisiä) 

 Kärkiryhmä, 20 pelaajaa (ei lisenssillisiä) 

 Raketit, 15 pelaajaa (ei lisenssillisiä) 

 Leijonakiekkokoulu, 80 lasta 

 Miesten Rullakiekko, 14 pelaajaa 
Lisäksi joukkueiden lisenssillisiä toimihenkilöitä ja valmentajia oli yhteensä 74. 
 

3. Joukkueiden tavoitteet ja niiden toteutuminen: 

 Edustus pelasi Länsirannikon II-divisioona ja sijoittui runkosarjassa kuudenneksi. Play-offseissa 
joukkue tippui jatkosta ensimmäisellä kierroksella. 

 B-joukkue pelasi Syksyllä B:n Suomi-sarjaa, josta jouluna putosi Alueliigaan.  

 C99 pelasi Sm-esikarsintaa, mestiksen karsintaa ja suomi-sarjaa. 

 C2 00 pelasi Länsirannikon AA-sarjaa. Joukkue voitti AA-sarjan. 

 D 01 pelasi Länsirannikon A-sarjassa. Sijoitus oli 1. 

 E1 03 pelasi Länsirannikon A- ja AA-sarjaa. 

 E2 04 pelasi Länsirannikon AA-sarjassa. Sijoitus oli 1. 

 F05 pelasi leijonaliigaa. 

 Naiset pelasivat mestiksen karsintaa ja suomisarjaa. 

 A-tytöt osallistuivat SM-turnaukseen. 

 Miesten rullakiekko pelasi Länsirannikkoliigaa. Sarjassa oli mukana 12 joukkuetta. 

 Juniorijoukkueiden pelaajat avustivat peleissä muissa seuran juniorijoukkueissa sääntöjen 
puitteissa. 

 



 

 
 

 

 
 
 

 
4. Valmentautuminen: 

 Seuran sisäisenä harjoitteluna järjestettiin maalivahtijäitä. 

 Edustusjoukkue kävi talvella kolmesti viikossa jääharjoituksissa.  

 B:lla oli talvella kolmesti viikossa jääharjoitukset. 

 C 99:lla oli 2-4 kertaa viikossa jääharjoitukset. 

 C2 00:lla oli 2-4 kertaa viikossa jääharjoitukset. 

 D 01 ja naiset pitivät yhteiset jääharjoitukset kolmesti viikossa.  

 E 03 / E2 04 pitivät kahdesti viikossa jääharjoitukset. 

 F 05 piti talvella kahdesti viikossa jääharjoitukset. 

 Harrastejoukkueet harjoittelivat 1-2 kertaa viikossa. 

 Suurin osa lisenssipelaajista harjoitteli myös kesällä aktiivisesti. 
 
5. Muu toiminta: 

 B-juniorit järjestivät oman turnauksen elokuussa. 

 Edustus järjesti oman turnauksen syyskuun alussa. 

 F06 järjesti oman turnauksen keväällä. 

 Johtokunta kokoontui kuusi kertaa. 
 

6. Tukitoiminnot: 

 Joukkueiden varainhankinta on ollut vanhempien/pelaajien kuukausimaksut ja erinäiset 
myyjäis- ja talkootuotot, peliasusteiden sekä pelitapahtumien mainostuotot ja 
turnaustapahtumien myynti. 

 Edustus valmentajat/pelaajat palavereja pidettiin kolme ja tukiryhmän palavereja tarvittaessa. 

 Joukkueet pitivät vanhempainpalavereja tarvittaessa. 
 
 
Loimaa 8. kesäkuuta 2015 Pekka Kesseli 
 
 


