
TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2020

VESA LEHTONEN / LÄNSIRANNIKKO



SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2018-2022:

ARVOT
•

Kunnioitus

Yhteisöllisyys

Hauskuus

Erinomaisuuden tavoittelu

PAINOPISTEET
•

Harrastaja- ja lajitoimija-

määrän kasvattaminen

Nais- ja tyttökiekko

Huippujääkiekko

Seuratoiminta

Olosuhteet

PÄÄMÄÄRÄ

Jääkiekkoperheen 

monipuolinen

kasvattaminen



KAUDEN TAVOITTEET

• Kauden 2019 – 2020 merkittävimmät tavoitteet määräytyvät Suomen Jääkiekkoliiton strategian 

mukaisesti.

− Harrastajamäärän monipuolinen kasvattaminen

• Leijonakiekkokoulutoiminnan kehittäminen ja uuden toimintamallin jalkauttaminen yhdessä seurojen kanssa.

• Seurojen rekrytoinnin tukeminen (esim. tapahtumat; Eka Vaihto, GHD)

− Seuratoiminnan kehittäminen 

• Hyvässä ilmapiirissä ja kehittyvässä ympäristössä on mahdollisuus harrastaa omat lähtökohdat huomioiden.

• Sateenvarjotoiminnan tukeminen ja uusien yhteistyömallien ideointi

− Huipulle tähtäävän toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen

• Mahdollistetaan yhdessä seurojen kanssa huipulle tähtäävä toiminta sellaisille pelaajille, jotka sitä haluavat.

• Pelaajapolkujen vahvistaminen ja selkeyttäminen.



TOIMENKUVA JA TOIMINTASUUNNITELMA



VALMENNUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN



VALMENNUSTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN

Valmennustoiminnan kehittäminen tapahtuu kolmen sateenvarjon 

kautta, sekä tukemalla sateenvarjojen ulkopuolisia seuroja. Seurojen 

urheilu- ja valmennustoimintaa kehitetään tiiviin yhteistyön kautta 

tarvelähtöisesti.

Sateenvarjotoiminnan ohjausryhmän perustaminen kauden 2019-20 

aikana. Yhteiset kokoontumiset kolme kertaa vuodessa (elo-syy, tammi-

helmi ja touko-kesä). 

Ohjausryhmä tulee vastaamaan ja suunnittelemaan alueen seurojen 

tarpeiden mukaisia kehittämistoimia vuosittain. 

Ohjausryhmä tulee vastaamaan siitä, että kaikki Länsirannikon seurat 

saavat alueella sateenvarjon kannattajaseurojen/SJL:n palveluita 

tarpeidensa mukaan. 



URHEILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN



ALUEELLISEN URHEILUTOIMINNAN
KEHITTÄMINEN 

• Jokaisen seuran omat tarpeet ohjaavat toimintaa. 

Toteutetaan seurakäynteinä.

− Valmennustoiminnan kehittäminen

• Suomi-Kiekon painopisteiden varmistaminen

• Harjoitus- ja otteluseurannat ja palautteet

• Seuran työntekijöiden työnohjaus ja valmentajien 

mentorointi

− Urheilutoiminnan kehittäminen

• Liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen

• Kokonaisliikuntamäärän kasvattaminen

• Oheisharjoittelun merkityksen ymmärtäminen

− Seuratoiminnan kehittäminen

• Yksittäisen seuran toimintaympäristön kehittämisen 

tukeminen

• Sateenvarjotoiminnan ja seurojen välisen yhteistyön 

kehittäminen



URHEILUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TPS

C2 – D2 (harj. + ottelut) →palautteet

Taitovalmentajat ja VP

- Työnohjaus ja tuki (3-4 tapaamista)

Sateenvarjoseurojen tukeminen

- ohjaus (1-3 tapaamista)

Naisten päävalmentajan mentorointi

-Mentorointi (3-5 tapaamista)

TuTo

C2 – D2 (harj. + ottelut) →palautteet

Valmennuspäällikkö ja taitovalmentaja

- Työnohjaus ja tuki (3-4 tapaamista)

Sateenvarjoseurojen tukeminen

- ohjaus (1-3 tapaamista)

Lukko

C2 – D2 (harj. + ottelut) →palautteet

Valmennuspäällikkö ja Taitovalmentaja

- Työnohjaus + tuki (3-4 tapaamista)

Muut seurat

C2 – F2 (harj. + ottelut) →palautteet

Valmennuspäälliköt/ valmennusvastaavat

- Työnohjaus (1-3 tapaamista)
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VALMENTAJAKOULUTUKSET



LÄNSIRANNIKON KOULUTUSKALENTERI

1-tason koulutukset (seurojen vetämät) 

kaudella 2019-20 seuraavasti:

-TPS pitää omat koulutukset Turun 

alueella (oma koulutuskalenteri)

-TPS-yhteisön SJL – koulutukset 

pääasiassa pienempien seurojen 

isännöiminä lähi-alueella

-Lukko pitää haluamansa koulutukset 

omissa sateenvarjoissa.

- TuTo – koulutukset Turussa ja lähi-

seuroissa.

Ilmoitus koulutuksista 

aluevalmentajalle elokuun aikana
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1-tason koulutukset (liiton vetämät) 

kaudella 2019-20 seuraavasti:

TPS, sateenvarjoissa

TuTo, Turussa + sateenvarjoissa

Lukko, pääasiassa sateenvarjoissa, osa 

Raumalla.

Kalenteri valmiiksi elokuun aikana 



KARTOITUKSET
IKÄLUOKKA 2005 SYNTYNEET



KARTOITUKSET

• Pelaajakartoitustoiminnasta vastaa Vesa Lehtonen

LÄNSIRANNIKON LEIJONATIE 2005-SYNTYNEILLÄ:

PIKKU-POHJOLA 1 (Turku 9.11.2019)

• Pelaajamäärä 8+60

PIKKU-POHJOLA 2 (paikka auki, viikolla 50)

• Pelaajamäärä 4+ 30-40

FORSSAN peli-ilta (Forssa Tammikuu 2020)

• Pelaajamäärä 2-3 + 15-20

Valtakunnalliset tapahtumat:

TULEVAISUUDEN TÄHDET –TURNAUS, VIERUMÄKI 24.-26.1.2020

• Aluejoukkueet 2+15 pelaajaa

POHJOLA-LEIRI, VIERUMÄKI 26.2-1.3.2020

• Ei aluekohtaisia pelaajakiintiöitä



LKK OHJAUS



LEIJOKIEKKOKOULUN OHJAUS

Janne Mäkitalo

- Lukko + sateenvarjoseurat + KK-V

Sami Aaltonen ja Matias Barck

- TPS + sateenvarjoseurat

Juuso Malmikare ja Kalle Suominen

- TuTo + sateenvarjoseurat + SoPa ja VG-62
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KIITOS!

Vesa Lehtonen

Aluevalmentaja Länsirannikko

vesa.lehtonen@finhockey.fi

0400-226499


