SHOL ORGANISAATIO JA VASTUUALUEET
PÄÄTOIMINNOT:
• Kilpailutoiminta (Competitions)
• Kehitys (Development)
• Huippu-urheilu (High Performance) (maajoukkueet)
• Viestintä (Communications)
• Talous ja Hallinto (Finance & Admin)

• Tietohallinto (ICT)
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VALIOKUNNAT
• Kilpailuvaliokunta (Klaus, Unde, Reeta, Olli, Jari Lehto?)
• Kehitysvaliokunta (Hannu, Mika, Sanna, Minna, Kirsi, Andy S, Vicky)
• projektikohtaiset erityisvastuut ja projektihenkilöitä mukaan
• Maajoukkueet (Sikke, Janne, Anssi, Andy S, O-P, Pölkky, Hannu, Mika)
• Viestintä (Martina, Rainer, Sanna, Sampo, Vicky)
• Tarvitaan paljon sisällön tuottajia

• EM 2019 (Minna, Hannu, Klaus, Martina, Mika, Janne, Sikke)
• Talous (Mika, Hannu, muita?)
• Kalenterityöryhmä (Klasu, Sikke, Hannu, Mika)

TOIMINNANJOHTAJA (Hannu Hytönen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

seurojen tukeminen (fyysinen valmennus, tilaisuudet ym)
koulutustapahtumien järjestelyt
valmennuskoulutukset ja osallistuminen valmennuksen kehittämiseen
promomateriaalien ja varusteiden toimittaminen lajiesittelyihin (seurat, koulut, muut)
lajiesittelypyyntöjen koordinointi esittelijöiden kanssa sekä lajiesittelyt
osallistuminen liiton kilpailu- ja tapahtumakalenterin laadintaan
tarvittaessa kenttä- ja salivuorojen haku tapahtumien osalta
liiton tapahtumien järjestelyiden koordinointi, (mm. tilat, mitalit, palkinnot)
suoramarkkinointi ja kontaktit muihin lajeihin / uusien seurojen etsiminen
Varainhankinta
erikseen sovitut projektit (mm. miesten EM-turnaus 2019)
yhteydet Olympiakomiteaan, SM-Viikkoon ja muihin järjestöihin
toimintasuunnitelma, talousarvio, OKM:n hakemusten ja selvitysten teko
osallistuminen toimintakertomuksen laadintaan
erikseen sovitut tiedotteet ja viestintä
liiton varasto, varusteet ja postilaatikko

PÄÄSIHTEERI (Klaus Saijonkivi)
• Hallituksen sihteeri, hallituksen päätösten julkaisu liiton kotisivuille
• Liiton info@hockeyliitto.com -sähköpostin seuranta ja viestien
välittäminen asianomaisille
• Seurojen sarjalaskutuksen koordinointi tilitoimiston kanssa
• Erotuomarilaskujen ja muiden kilpailutoiminnan laskujen käsittely
• lisenssien valvonta (Torneopal vs Suomisport) ja tarvittaessa yhteydenpito
Suomisportiin sekä vakuutusyhtiöön
• EHF, FIH, muut kv. liitot kirjeenvaihto ja ilmoittautumiset, kyselyt jne
• eri instanssien tiedotteiden välittäminen seuroille (OK, OKM jne)
• kilpailu- ja tapahtumakalenterin laadinta yhteistyössä Kilpailuvaliokunnan,
Kehitysvaliokunnan sekä maajoukkueiden johdon kanssa
• kenttä- ja salivuorojen koordinointi seurojen kanssa sekä tarvittaessa
liiton vuorojen haku (Velo, Pulleri, Iittala jne)
• osallistuminen liiton kilpailutapahtumien järjestelyihin (finaalipäivät, Hockey5 SM ym.)

KILPAILUTOIMINTA (COMPETITIONS)
• Kilpailuvaliokunta (Klaus, Unde, Reeta, Olli, Aki)
• osallistuminen liiton kilpailu- ja tapahtumakalenterin laadintaan (Klaus)
• kenttä- ja salivuorojen koordinointi seurojen kanssa sekä liiton vuorojen haku
tapahtumien osalta (Klaus)
• sarjapäälliköt:
• sarjakohtaiset vastuut (pääasiassa otteluohjelmat, erotuomariasettelut,
ohjeistukset vastuuseuroille/joukkueille ottelutapahtumiin ja turnauksiin
• Kilpailusääntöjen tulkinta ja vastaukset joukkueiden kysymyksiin (Klaus)
• kilpailusääntöjen ja edustusmääräysten päivitysehdotukset sekä kilpailusääntöjen
noudattamisen valvonta ja tulkinta (Kilpailuvaliokunta)
• kurinpito (Klaus & Unde)
• lisenssien valvonta (Torneopal vs Suomisport) (Klaus)
• Tulospalvelujärjestelmän (Torneopal) pääkäyttö ja kehitys (Klaus)
• erotuomareiden ja pelaajien sääntökoulutus (Vicky, Kristian)
• sääntökirjan päivitykset (Klaus, Simo)
• erotuomarikorvausten laskutus (Klaus)

KEHITYSTOIMINTA (DEVELOPMENT)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uudet seurat: suorat kontaktit (Hannu H, Mika R, seurat)
lajin levittäminen ja lajiesittelyt (Hannu H, Mika R, seurat)
messut ja tapahtumat (Hannu H)
seurojen tukeminen kehittämistyössä (Hannu H, Mika R, Markku H, valmennuspäällikkö)
uusien harrastajien rekrytointi seuroihin (seurat)
harrastetapahtumien organisointi (Hannu H, Mika R)
koulu- ja oppilaitosyhteistyö (Hannu H, Mika R)
Varusteet (Hannu H)
Promootiomateriaali (Martina W)
Yhteistyökumppanuudet (Hannu H, Mika R) (sisältäen rahoitusmahdollisuudet)
Erotuomaritoiminta (Vicky)
Pelaajakehitys (Andy S)
Koulutustoiminta (Hannu koordinoi)
• Valmennus
• erotuomarikoulutus
• toimitsijat
• järjestötoiminta

HUIPPU-URHEILU (HIGH PERFORMANCE)
Maajoukkueiden toiminta
• joukkueiden johtoryhmän kokoaminen (hallitus hyväksyy)
• ohjelmien laatiminen (joukkueiden johtoryhmät)
• harjoitusten järjestäminen ja vuorojen varaaminen yhteistyössä toiminnanjohtajan ja
pääsihteerin kanssa (joukkueiden johtoryhmät)
• tiedotus (joukkueen viestintävastaava yhteistyössä viestintäpäällikön kanssa)
• ottelumatkojen valmistelut, matkajärjestelyt (joukkueenjohtajat)
• varusteet (peliasut, verryttelyasut, lääkintätarvikkeet jne) (Joukkueiden johtoryhmä
sopii keskenään, varastointi lähtökohtaisesti liitossa)
Kv. kilpailutoiminta
• Seurajoukkueiden Eurocupit
• kirjeenvaihto EHF:n kanssa (pääsihteeri ja seuran nimetyt yhteyshenkilöt)
• Erotuomarit ja Officials (pääsihteeri)

VIESTINTÄ (COMMUNICATIONS)
Sisäinen viestintä
• Seuratiedotus (pääsihteeri, puheenjohtaja)
• Harrastajatiedotus (pääsihteeri, puheenjohtaja)
• Laji-infot (pääsihteeri välittää tietoa seuroille ja toimijoille)
• Kv. tiedotteiden välittäminen (pääsihteeri)
• Kotimaan liikuntajärjestöjen infon välitys seuroille (pääsihteeri)
• Promootiomateriaali (Martina W)
Ulkoinen viestintä (Martina W + tiimi)
• Kv. tulospalvelu medialle (Martina W, Vicky)
• Kotimaan kilpailutoiminnan tulostiedotus: Teksti-TV, STT, paikallismediat (seurat)
• Kotisivut
• Sosiaalinen media: Facebook, Twitter, Instagram

ICT
• Liiton sähköpostien hallinnointi
• Jopox –järjestelmän tekninen pääkäyttäjyys ja kehitys
• Liiton tiedostot ja pilvipalvelimet

HALLINTO JA TALOUS (Finance & Admin)
• Kirjepostin nouto (toiminnanjohtaja)
• Kirjanpito ja maksuliikenne (puheenjohtaja & tilitoimisto)
• Laskutus (pääsihteeri, puheenjohtaja & tilitoimisto)
• Saamisten valvonta (puheenjohtaja & tilitoimisto)

• OKM-avustusten haku ja tiliselvitykset (toiminnanjohtaja & puheenjohtaja)
• Talouden suunnittelu ja valvonta (puheenjohtaja)
• Kirjanpito ja tilinpäätökset, tilintarkastuksen koordinointi (pj & tilitoimisto)
• Sidosryhmäyhteydet (OK, OKM, muut lajiliitot jne) (tj ja pj)
• Vuosittaiset lajin kehityskyselyt (EHF, FIH) ??
• Yhdenvertaisuusohjelma (toiminnanjohtaja & puheenjohtaja)
• Antidopingtoiminta (toiminnanjohtaja & puheenjohtaja)

• Varainhankinta (toiminnanjohtaja & puheenjohtaja)

