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LUKON JA SATEENVARJOSEUROJEN YHTEISTYÖ 

ARKIKIELESSÄ YHTEISTYÖN SOPINEISTA SEUROISTA JA YHTEISÖLLISYYDEN  
KUVAAMISESTA KÄYTETÄÄN ILMAISUA ”SATEENVARJOSEURAT”. 

 

YHTEISTYÖN OSAPUOLET 

1. Rauman Lukko  

2. Eurajoen Lätkä  

3. Kokemäen Kova-Väki (Pelaajaliikenneseurasopimus)  

4. Laitilan Jyske  

5. Lauttakylän Luja  

6. Lännen Kiekko  

7. Panelian Raikas  

8. Uudenkaupungin Jääkotkat  

YHTEISTYÖ SISÄLTÄÄ KOLME ERILAISTA KIRJALLISTA SOPIMUSTA 

1. Sateenvarjoseurojen seurayhteistyösopimus 

2. Suomen Jääkiekkoliiton pelaajaliikenneseurasopimus 

3. Taitovalmennuksen palvelusopimus 

SOPIMUSTEN TARKOITUS 

1. Yhteistyö: Sopimuksilla määritellään yhteistyömuodot, joiden 
tarkoituksena on nostaa sateenvarjoseurojen toiminnan tasoa 
sekä kehittää entistä laadukkaampaa juniorityön tekemistä. 

2. Urheilullisuus: Sateenvarjoseurojen yhteisenä tavoitteena on 
tarjota mahdollisuus nuorille harrastaa edustamaansa 
urheilulajia kullekin sopivalla tasolla ja tarjota eteenpäin 
pyrkiville, kyvykkäille ja motivoituneille pelaajille 
mahdollisuus Rauman Lukon pelaajapolulla huipulle tähtäävässä 
kilpaurheilutoiminnassa. 
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3. Ilmapiiri: Sateenvarjoseurojen tavoitteena on 
luottamuksellisen vuorovaikutuksen kautta luoda rakentava ja 
positiivinen ilmapiiri, jonka toivotaan välittyvän yhteisissä 
ottelu-, harjoittelu-, valmennus-, valmentaja- toimihenkilö- 
ja johtamiskoulutus- sekä kehittämistapaamisissa. 

4. Arvot: Sateenvarjoseurojen toimintaa ohjaavat yhteiset arvot; 
luotettavuus, urheilullisuus, kaveruus, kannustaminen ja 
osaaminen. 
 

YHTEISTYÖRYHMÄT 

1. Sateenvarjoseurojen valmennuksesta vastaavat henkilöt 
kokoontuvat vähintään kaksi kertaa kauden aikana sopimaan 
yhteistyömuodoista. Lisäksi yhteistyö sisältää 
kasvattajaseurojen toiminnan organisoimisen ja realististen 
toimintatasojen turvaamisen ennakoivalla yhteistyöllä. 

2. Sateenvarjoseurojen puheenjohtajat ja valmennusvastaavat 
kokoontuvat yhteistyön kehittämiseksi vähintään kerran 
kaudessa Rauman Lukon ja Raumalaiskiekkoilun Tuen kutsusta. 

3. Sateenvarjoseuratoimijoiden yhteyshenkilöt: 

 
Toiminnanjohtaja 
Jari Neuvonen, puh. 040 516 1527 
jari.neuvonen@juniorilukko.fi 
 
Valmennuspäällikkö 
Timo Elo, puh. 050 305 0211 
timo.elo@raumanlukko.fi 
 
Taitovalmentaja 
Antti Saarinen, puh. 044 765 7799 
antti.saarinen@juniorilukko.fi 
 
Seuravalmentaja 
Sami Piilikangas, puh. 0400 762 094 
sami.piilikangas@juniorilukko.fi 
 
Eurajoen Lätkä ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Vesa Leskinen, puh. 040 586 0304 
vesa.leskinen@tvo.fi 
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Kokemäen Kova-Väki jääurheilu ry, yhteys- ja vastuuhenkilö 
Mika Lavonius, puh. 040 525 6223 
mika.lavonius@pitkajarvi.fi 
 
Laitilan Jyske ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Marko Toivonen, puh. 0400 979 495 
mtoivonen10@gmail.com 
 
Lauttakylän Luja ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Erik Kranni, puh. 050 538 2809 
erik.kranni@gmail.com 
 
Lännen Kiekko ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Mika Luoto, puh. 040 716 0206 
mika.luoto@hmkone.fi 
 
Panelian Raikas ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Marko Leino, puh. 044 264 2787 
leinomarko5@gmail.com 
 
Uudenkaupungin Jää-Kotkat ry, yhteys- ja vastuuhenkilö: 
Tommi Suutari, puh. 044 587 3589 
tommi.suutari@laitilan.com 

 

 

PELISÄÄNNÖT 

Seurayhteistyösopimuksella sovitut asiat 

• Seurayhteistyösopimuksella Sateenvarjoseurat pyrkivät 
yhteistyöllä vaikuttamaan Länsirannikon alueen ja 
Jääkiekkoliiton keskusorganisaation elimissä tehtäviin 
päätöksiin tai hyödyntämään niiden tarjoamat resurssit 
mahdollisimman laajasti Sateenvarjoseurojen toimintojen 
organisoimisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. 

• Sopimuksen tarkoituksena on saada Sateenvarjoseurat yhdessä 
tekemään ja löytämään ratkaisuja lapsi- ja juniorikiekkoilun 
kehittämiseksi ja lajisuosion turvaamiseksi. 

• Lukko pääyhteistyöseurana koordinoi Sateenvarjoseurojen 
valmentajien, toimihenkilöiden ja muiden toiminnassa mukana 
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olevien seuraihmisten yhteistä kouluttautumista ja luo 
lisäkoulutusmahdollisuuksia. Lukko pääyhteistyöseurana myös 
sitoutuu järjestämään jo tarjolla olevia Suomen 
Jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmän eri tason perus- ja 
jatkokoulutuksia sekä reagoi kentältä kantautuvaan tarpeeseen 
erilliskoulutuksille. 

• Sateenvarjoseuroilla on mahdollisuus hyödyntää Lukko ry:n 
valmiita harjoitus- ja kausisuunnitelmia. Seurojen 
valmennusvastaavat sopivat käytännön toimenpiteistä. 

• Lukko on palkannut Sateenvarjotoiminnasta vastaavaksi 
henkilöksi Taitovalmentajan (kts. Pelisäännöt, kohta c). 
Taitovalmentajan kenttätyö kohdistuu Sateenvarjoseurojen LKK – 
D – junioreihin. 

• Rauman Lukon järjestämät kiekkopäivät, -koulut ja -leirit ovat 
tarjolla myös Sateenvarjoseurojen junioripelaajille. 

• Rauman Lukko järjestää Lukon ja Sateenvarjoseurojen D-
ikäluokkien pelaajilla Tekniikkaryhmätoiminnan. 

• Tekniikkaryhmätoiminnan tavoite on erillisillä harjoitus-, 
peli- ja turnaustapahtumilla tutustuttaa Sateenvarjoseurojen 
D-ikäluokkien valmentajat ja pelaajat (aina kulloinkin 
kyseessä olevan ikäluokan) valtakunnan saman ikäluokan 
kärkitason toimintaan. 

• Tekniikkaryhmätoiminta toteutetaan järjestämällä yhteistä 
lisäharjoitusta, -haastetta ja – arvoa Sateenvarjoseurojen D-
ikäluokkien edistyneimmille pelaajille. 
Tekniikkaryhmätoiminnan järjestää, organisoi ja hallinnoi 
Rauman Lukko ry. 

• Tekniikkaryhmätoiminnasta vastaa Rauman Lukon D-junioreista 
vastaava päätoiminen valmentaja. 

• Tekniikkaryhmän harjoitukset järjestetään Raumalla kerran 
viikossa ja Sateenvarjoseurojen keskenään sopimana päivänä. 

• Tekniikkaryhmän pelaajavalinnat suorittaa Rauman Lukon D-
junioreista vastaava päätoiminen valmentaja aina yhteistyössä 
Sateenvarjoseurojen valmennusvastaavien ja pelaajien 
henkilökohtaisten valmentajien kanssa. 
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• Tekniikkaryhmätoiminta on maksullinen kaikille ryhmään 
valituille (myös Lukon pelaajille). Maksut määräytyvät 
toiminnan määrän ja sisällön mukaan aina jakso- tai 
tapahtumakohtaisesti. 

• Tekniikkaryhmän toiminta sisältää Rauman Lukon 
valmennussuunnitelmien ikäluokkakohtaisen harjoittelun sekä 
Suomen Jääkiekkoliiton kausittain painottamien 
valmennustietojen ja – taitojen jakamisen Sateenvarjoseurojen  
D-ikäluokkien pelaajille ja valmentajille. 

• Parempaa Peliä hankkeen ikäluokkien F2-E1-ikäiset pelaajat ja 
valmentajat ovat tervetulleita Lukon ikäluokan harjoituksiin 
mukaan hankkeen kullekin kaudelle asettamien toimintaohjeiden 
mukaan. 

• Parempaa peliä -hankkeen harjoitustapahtuma on maksullinen 
kaikille sateenvarjoseuroista osallistuville harrastajille 
(myös Lukon pelaajille). Maksut määräytyvät toiminnan määrän 
ja sisällön mukaan aina jakso-, tapahtuma- ja 
kausikohtaisesti. 

• Sateenvarjoseurojen tyttöjääkiekkoa kehitetään alueellisesti 
erillisen suunnitelman mukaan. 

• Sateenvarjoseurojen C – junioreilla ja nuoremmilla joukkueilla 
on mahdollisuus käyttää pelipaidoissa Lukon logoa merkkinä 
yhteistyöstä. Lukon tai Raumalaiskiekkoilun Tuen hankkimissa 
varusteissa on Lukon tai Tuen logo. 

• Sateenvarjoseurojen nettisivuilta löytyy linkki Lukko ry:n ja 
Lukko Oy:n kotisivuille. 

• Sateenvarjoseurojen sisällä tai niiden välillä ilmenevissä 
ristiriitatilanteissa selvitetään asiat niistä tietävien ja 
päättävien kesken ja ”katkaistaan huhuilta siivet” 
mahdollisimman nopeasti. 

 

 
SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON PELAAJALIIKENNESEURASOPIMUKSELLA SOVITUT ASIAT 

• Pelaajaliikenneseurasopimus on Suomen Jääkiekkoliiton 
suositusten ja kilpailusääntöjen § 5. mukainen. 
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• Pelaajaliikenneseurasopimuksen ovat solmineet Rauman Lukko 
ry:n kanssa seuraavat seurat: 

o Eurajoen Lätkä, EjL 

o Kokemäen Kova-Väki, KK-V 

o Laitilan Jyske, LaJy 

o Lauttakylän Luja, LLuja 

o Lännen Kiekko, LäKi 

o Panelian Raikas, PaRa 

o Uudenkaupungin Jää-Kotkat, UJK 

• Pelaajaliikenneseurasopimus oikeuttaa pelaajaliikenteen 
sarjapeleissä sopijaosapuolten välillä SJL:n määräämän 
siirtokorvauksen mukaisesti. 

• Pelaajaliikenneseurasopimus anotaan Suomen Jääkiekkoliitolta 
ja sopimus kattaa aina yhden kauden. 

• Pelaajaliikenneseurasopimuksen hyödyt sopijaosapuolille: 

o Sopimuksella turvataan rajatapauksissa riittävä 
pelaajamäärä joukkueiden muodostamiseksi 
Sateenvarjoseurojen sisällä.  

o Sopimus mahdollistaa Sateenvarjoseuroja järjestämään 
jokaiselle pelaajalle pelaajan tasoa vastaavaa 
harrastustoimintaa. Näin pelaaja saa mahdollisuuden 
haastaviin ja kehittäviin lisäpeleihin ilman 
seurasiirtoa. 

o Jokainen pelaajaliikenneseurasopimuksen perusteella 
suoritettava pelaajasiirto toteutetaan seurojen 
nimeämien valmennusvastaavien toimesta. Rauman Lukko 
ry:ssä pelaajaliikenteestä vastaavat valmennuspäällikkö 
ja taitovalmentaja. 

 

TAITOVALMENNUKSEN PALVELUSOPIMUKSELLA SOVITUT ASIAT 

• Rauman Lukko ry on yhteistyön pääyhteistyöseurana palkannut 
jääkiekkoliiton kanssa taitovalmentajan Rauman Lukko ry:n ja 
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sateenvarjoseurojen LKK - D-junioreiden pelaajien ja 
valmentajien kehittämiseen. Suomen jääkiekkoliitto 
edellyttää taitovalmentajan toimenkuvassa olevan neljä ns. 
sateenvarjoseuraa. Rauman Lukko ry:n taitovalmentaja on 
Antti Saarinen. Hänelle kuuluvat sateenvarjoseurat ovat EJL, 
PaRa, LLuja ja LäKi. Hänen rinnallaan taitovalmentajan 
tehtäviä jakaa Rauman Lukko ry:n seuravalmentaja Sami 
Piilikangas. Piilikangas vastaa sateenvarjoseuroissa UJK:n 
ja LaJy:n käytännön koulutustapahtumista. 

o Taitovalmentaja toimii Rauman Lukko ry:n ja/tai 
Suomenjääkiekkoliiton ohjeistamilla työmenetelmillä. 

• Sateenvarjoseurat tarjoavat taitovalmentajan järjestämiin 
koulutustapahtumiin tarvittavat välineet kuten kiekot, 
fläppitaulut, ratamerkit ja muut vastaavat välineet. 

• Taitovalmentaja ja seuravalmentaja vierailee kussakin oman 
vastuualueensa sateenvarjoseurassa vähintään kymmenen (10) 
kertaa kaudessa. 

o Taitovalmentaja, sekä seuravalmentaja ja seurojen 
valmennusvastaavat ovat sopineet kullekin seuralle 
parhaimman toimintatavan, jolla on tarkoitus palvella 
parhaiten yksittäisen seuran yksilöllisiä lähtötarpeita. 

o Seurakohtaisten koulutustapahtumien sisältö- ja 
aikataulusuunnitelma päivitetään kausittain 
taitovalmentajan, sekä seuravalmentajan ja 
sateenvarjoseurojen valmennusvastaavien kesken. 

o Rauman Lukko ry vastaa siitä, että palvelu on 
ammattitaitoista ja huolellista. 

o Rauman Lukko ry vastaa taitovalmentajaa ja 
seuravalmentajaa koskevista työnantajavelvoitteista. 

o Mikäli sateenvarjoseuroilla on huomautettavaa 
taitovalmentajan tai seuravalmentajan toiminnasta tai 
koulutusten sisällöstä, on siitä tiedotettava 
taitovalmentajalle tai seuravalmentajalle 
sateenvarjoseuran valmennusvastaavan toimesta seitsemän 
(7) päivän kuluessa koulutustapahtuman toteutuksesta. 
Mikäli huomautusta ei tehdä tämän ajan sisällä, 
katsotaan tapahtuman täyttäneen sille asetetut 
sisällölliset ja laadulliset tavoitteet.  
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o Jääkiekkoliitolla on aina lopullinen päätäntävalta 
taitovalmentaja-asioissa. Mikäli pääyhteistyöseura ja 
sateenvarjoseura eivät pääse taitovalmentaja-asioissa 
ilmaantuvista erimielisyyksistä yhteisymmärrykseen, 
ratkaisee asian jääkiekkoliiton taitovalmentajahankkeen 
ohjausryhmä. 

• Taitovalmentaja raportoi työnajanseurannan SJL:n ohjeiden 
mukaisesti aluevalmentajalle, joka raportoi Länsirannikon 
alueen taitovalmentajien toiminnasta eteenpäin. 

• Seurannan tarkoituksena on kehittää koulutustapahtumia ja 
niiden laatua. 

 
 


