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UUDENMAAN YLEISURHEILUN STRATEGIA 2010 – 2013
1. Uudenmaan Yleisurheilun toiminta-ajatus
Uudenmaan Yleisurheilun tarkoituksena on toimia seurojen
yhteistyöelimenä ja vahvistaa jäsenseurojen asemaa suomalaisessa
yleisurheilussa sekä toimia Suomen Urheiluliiton jäsenenä.
2. Visio
Menestyvää yleisurheilun seuratoimintaa.
Valtakunnallisesti vakiintuminen viiden parhaan piirin joukossa.
3. Arvot
Eettisyys
Seurakeskeisyys
Yhteisöllisyys
Tavoitteellinen kehittyminen
Kasvatuksellisuus
4. Keskeiset päämäärät
Yleisurheilun harrastajamäärän lisääminen
- seurakisat
- yleisurheilukoulut
- seuratason kouluyhteistyö
- seurojen aktivoiminen
- henkilöresurssien lisääminen seuratoimintaan
Kilpaurheilun aseman vahvistaminen
- piirileiritys
- yhteistoiminta harjoittelukeskuksen kanssa
- valmentajien yhteistyö
- ammattimainen nuorisovalmennustoiminta seuroihin
Varainhankinnan ja tiedotuksen vahvistaminen
- kunniakierros varainhankintakeinona
- yleisurheilukalenterin tiedotuksellisuus
- seuratiedottajien verkosto
- sähköisen tiedonkulun kehittäminen
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Tavoitteet
Harrastajamäärä

v. 2010 -- 2 200,
v. 2012 – 2 350,

v. 2011 – 2300,
v. 2013 – 2400

Seuraluokittelu

Viiden parhaan piirin joukossa

Kunniakierros

v. 2010 -55 000,
v. 2012 – 65 000,

v. 2011 – 60 000,
v. 2013 – 70 000

AVAINTULOKSET
1. Tukitulokset
1. Lasten yleisurheiluohjaajakurssin osallistujamäärä 40
2. Nuorten yleisurheiluohjaajakurssin osallistujamäärä 40
3. Nuorisovalmentajatutkinnon osallistujamäärä 5
4. Opettajakoulutuksen osallistujamäärä 50
2. Laadun varmistaminen
Tulostavoitteet
1. Piirileirityksen osallistujamäärä 100 urheilijaa
2. Seurakäynti/paikoillenne –koulutukseen 4 seuraa

1. HALLINNOLLINEN TOIMINTA
Piiritoiminnassa seurapäällikön panostuksella vahvistetaan
seurakoulutusta sekä ammattimaista seuravalmennusta. Paikoillenne koulutusta tarjotaan kaikille sitä haluaville seuroille ja tavoitteena on
järjestää sitä vähintään neljässä seurassa. Valtakunnan luokittelussa
vakiinnutetaan paikkamme viiden parhaan piirin joukossa. Seuraseminaari
järjestetään alkuvuodesta ja tavoitteena saada vähintään kymmenen seuraa
osallistumaan. Kunniakierrosprojekti jatkuu entisen kaavan mukaan ja
tavoitteena saada 12 seuraa mukaan.
Hallitus kokoontuu 10 – 12 kertaa toimintavuonna.
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2. SEURA-, NUORISO- JA KOULUTUSTOIMINTA
2.1. Seuratoiminta
Seuraseminaari
Seuraseminaari järjestetään 2011 alkuvuodesta. Seuraseminaarissa
käsitellään ajankohtaisia seurajohtamiseen ja seuratoimintaan liittyviä
teemoja, vuonna 2011 aiheena on nuorisovalmennus. Seuraseminaarin
operatiivinen vastuu on piirin hallituksen seuratoiminnasta vastaavalla
henkilöllä. Seuraseminaarista tiedotetaan piirin nettisivuilla ja
seurapostituksella vuoden 2010 lopulla.
Piirileiri
Kauden 2010-2011 piirileiritys toteutetaan Eteläisen alueen yhteisenä
leirinä, jossa UUDY on isäntäpiirinä ja lisäksi mukana ovat Kymy, Lasy
ja Helsy. Piirileirityksen tavoitteena on tukea seuroissa tapahtuvaa
päivittäisvalmennusta ja on tarkoitettu ikäluokille 1994 – 1998 ja heidän
valmentajillensa. Piirileiri järjestetään kolmessa osassa Liikuntakeskus
Pajulahdessa. Koko leirityksen hinta on 375€ ja se laskutetaan kolmessa
osassa. Tämän lisäksi ennen ensimmäistä leiriä maksetaan 50 €:n
koulutusmaksu. Isäntäpiirinä leirityksestä vastaa seurapäällikkö Ani
Viherlinna. Leirityksen sisältö noudattaa Suomen Urheiluliiton
piirileirityksen koulutusohjetta, josta vastaa aluevalmennuspäällikkö
Korhonen. Tiedustelut seurapäällikkö.
Kauden leiripäivämäärät Pajulahdessa ovat 8.-10.10.2010, 21.-23.1.2011
ja 25.-27.3.2011
Alueleiritys
Kauden 2010-2011 alueleiritys toteutetaan Eteläisen alueen yhteisenä
leirinä, jossa ovat mukana Uudy, Nåid, Kymy, Lasy ja Helsy.
Alueleirityksen tavoitteena on tukea seuroissa tapahtuvaa
päivittäisvalmennusta ja on tarkoitettu ikäluokille 1993 – 1996 ja heidän
valmentajillensa. Alueleirit järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa ja
leirityksen hinta on 120€/vkl. Tämän lisäksi ennen ensimmäistä leiriä
maksetaan 50 €:n koulutusmaksu. Alueleirityksestä vastaa
Aluevalmennuspäällikkö Lassi Korhonen.
Kauden leiripäivämäärät Pajulahdessa ovat 15.-17.10.2010, 7.-9.1.2011 ja
20.-22.5.2011 sekä huhtikuussa 2011 pidettävä seurantapäivä joko
Pajulahdessa tai Liikuntamyllyssä.
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Kestävyysjuoksuprojekti
Piirin kestävyysjuoksuvastaavana toimii Jari Kataja. Vuonna 2011
jatketaan viime vuonna aloitettua Maastocupia, jossa erityyppiset
osakilpailut (3kpl) juostaan eri paikkakunnilla kevään ja syksyn aikana.
Cup on tarkoitus toteuttaa yhdessä Helsyn ja Nåidin kanssa.

2.2. Nuorisotoiminta
Näkyvimmät seuratoiminnan mallit nuorisotoiminnassa ovat
yleisurheilukoulu ja seurakisamalli. Nuorisotoiminnan tavoitteena onkin
auttaa seuroja yleisurheilukoulujen, seuratason kisojen suunnittelussa ja
kehittämisessä, ohjaajien rekrytoinnissa sekä kouluttaa uusia ohjaajia.
Piirin nuorisotoiminnan tulosta mitataan lisenssien määrällä.
Nuoriso Cup
Kilpailutoiminnassa nuorisotoiminnan näkyvin toiminto on Nuoriso Cup.
Nuoriso Cup -kisaan lasketaan pisteitä seuroille kaikista 9-15 -vuotiaiden
Uudyn piirinmestaruuskisoista (ei maantiejuoksu).
Pistelaskun suorittaa ko. kisan järjestävä seura ja toimittaa pisteet
viimeistään seuraavana päivänä eero.rautio(@)kolumbus.fi. Kilpailua
seurataan www.uudy.fi sivuilla. Vuoden paras seura palkitaan Nuoriso
Cup kiertopalkinnolla.
Hese- kisa
Hese - kisa on piirin alueen viides - ja kuudesluokkalaisten yleisurheilun
joukkuekisa, joka liittyy ala-asteilla toteutettavaan H - Hetkeen.
Ilmoittautumiset toimitetaan piirin vastuuhenkilölle Ani Viherlinnalle
osoitteeseen etunimi.sukunimi@uudy.fi.
Vuonna 2011 piirimme alueella järjestettävä Hese -piirikisa pidetään
toukokuussa 2011 Hyvinkään kentällä. Kisan toteutuksesta vastaavat
paikkakunnan seuran eli Hyvinkään Seudun Urheilijoiden kisajärjestäjät
sekä piirin vastuuhenkilö yhteistyössä.
Junnuleiri
Piirin jäsenseurojen 9 – 11 vuotiaille urheilijoille ja heidän ohjaajilleen
järjestetään oma harjoitusleiri. Ohjelmassa lajiharjoittelun lisäksi hauskaa
yhdessä tekemistä liikunnallisesti. Leiri järjestetään Pajulahdessa 13.15.5.2011. Hinta on 135€. Tarkemmat tiedot leiristä tulevat piirin
nettisivuille. Leiristä vastaa seurapäällikkö ja leiripäällikkönä toimii piirin
nuorisopäällikkö.
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2.3. Koulutustoiminta
2.3.1. Tuomarikoulutus
Kaikki tuomarikoulutustilaisuudet tapahtuvat seurojen pyynnön
perusteella. Koulutustilaisuuksista on sovittava suoraan kyseisestä
koulutuksesta vastaavan henkilön kanssa.
Palkintotuomarikoulutustilaisuuksia pidetään 5-7 kpl, joista pääosa on eri
lajien sääntöihin perehdyttäviä ns. 2-tason koulutuksia. Ainakin yksi
kursseista on lajinjohtajakoulutus, ns. 3-taso.
Tason 1 (toimitsija) koulutus annetaan pääsääntöisesti seurojen
kokeneiden tuomareiden tehtäväksi. Heille järjestetään tarvittaessa kevään
aikana tehtävään valmistava koulutustilaisuus.
Keväällä pidetään tarvittaessa kilpailujenjärjestäjäkoulutus. Se on lähinnä
kokeneille lajinjohtajille tarkoitettu paketti kaikista kilpailujen
järjestämisessä huomioon otettavista asioista. Kurssille osallistuneille ei
anneta minkään tason tuomarikorttia.
Lähettäjä-, kävelytuomari- ja kuuluttajakoulutustilaisuuksia järjestetään
tarpeen mukaan 1-2 kpl. Kuuluttajakoulutus on junnuhallien yhteydessä
13.2. 2011.
Palkintotuomarikoulutustilaisuuksien edellytys on 10 kurssilaista.
Lähettäjä-, kävelytuomari- ja kuuluttajakoulutustilaisuuksien
vähimmäisosallistujamäärä on 3.
Seurakohtaiset koulutustilaisuudet kannattaa pitää yhteistyössä
lähiseurojen kanssa.
Tuomarikoulutuksesta perittävä hinta on 18 euroa/myönnetty kortti.
Hintaan sisältyy koulutus, koulutusmateriaali ja tuomarikortti.
Kilpailunjärjestäjäkoulutuksen hinta on niinikään 18€/osallistuja.
Laskutus tapahtuu seuroittain jälkikäteen.
Maalikamerakoulutus keskittyy tietokonepohjaisen järjestelmän käyttöön,
johon koulutuksen antaa maalikamerajärjestelmän toimittaja.
Tulospalveluohjelman koulutus järjestetään niinikään seuroista tulevien
pyyntöjen mukaan. Pyynnöt osoitetaan tuomarikouluttajalle. Hinta on 18
euroa/osallistuja.
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Kuhunkin pm-kisaan nimetään ylituomari, jonka tehtävät on kuvattu
Uudyn kalenterissa. Ylituomarin tulee laatia pm-kisoista raportti, joka
lähetetään piirin tuomarikouluttajalle ja kisan järjestävälle seuralle.
Raportin tavoitteena on auttaa seuroja parantamaan kisajärjestelyjä.
2.3.2. Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutuksia erityisesti nuorten yleisurheiluohjaajakursseja
järjestetään yhteistyössä Helsyn, Lasyn ja Kymyn kanssa, näissä
isäntäpiirinä toimii Uudy. Kursseista tiedotetaan piirin nettisivuilla.
Lasten yleisurheiluohjaajakoulutus
SUL:n 1.tason koulusta, jonka tavoitteena on että kurssilainen osaa
opettaa ja ohjata 7-11 -vuotiaiden lasten liikuntaa ja harjoituksia lapselle
turvallisella ja kehittävällä tavalla.
Kurssin aiheina ovat mm. lasten yleisurheilukoulun sisältö ja sen
perusteet, lasten ohjaaminen ja harjoittaminen, lasten yleisurheilu ja
yleisurheiluvälineet käytännössä, yleisurheilukoulu ja lasten kilpailut.
Osallistujat saavat kurssitodistuksen lisäksi kirjan Yleisurheilua 7-11
-vuotiaille. Kurssi kestää 12 tuntia ja maksaa 100 €. Osallistujalta
vaaditaan 15 vuoden ikä.
Kursseja järjestetään n. 2-3 sekä keväällä että syksyllä ja niitä voi tilata
seuroittain. Tiedustelut seurapäälliköltä ja ajankohtaiset tiedot löytyvät
aina piirin nettisivuilta.
Nuorten yleisurheiluohjaajakoulutus
SUL:n 1.tason koulutusta, jonka tavoitteena on että kurssilainen osaa
suunnitella ja ohjata 11-14 -vuotiaiden nuorisovalmennusryhmää
huomioiden lasten ja nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kasvun
sekä kehityksen.
Kurssin aiheina ovat mm. nuorten ohjaaminen ja harjoitusten johtaminen,
nuorten urheilun perusteet sekä yleisurheilun lajiopetus.
Osallistujat saavat kurssitodistuksen lisäksi kirjan yleisurheilua 11 – 14 vuotiaille. Kurssi kestää 40 tuntia ja maksaa 200 €. Osallistujilta vaaditaan
15 vuoden ikää ja suoritettua Lasten Yleisurheiluohjaajakurssia.
Tiedustelut seurapäälliköltä ja ajankohtaiset tiedot löytyvät aina piirin
nettisivuilta.
2.3.3. Opettajakoulutus
Opettajakoulutuksia pyritään järjestämään sekä keväällä että syksyllä arki
- iltapäivisin mahdollisimman monella eri paikkakunnalla. Seurat voivat
pyytää kouluttajan omalle paikkakunnalleen ja sen lisäksi kouluttaja
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kiertää paikkakuntia omatoimisesti. Vastuuhenkilönä toimii
seurapäällikkö yhdessä nuorisopäällikön kanssa.

3. KILPAILUTOIMINTA
Kilpailujen anominen
Kansalliset kilpailut, kävelyt ja hölkät anotaan SUL:n sivuilta,
www.kilpailukalenteri.fi/haku/- sivulta löytyvällä hakulomakkeella. Hakemus
välittyy sieltä aluevastaavalle ja piirin kilpailupäällikölle.
Kansallisten kilpailujen hakulomake avautuu 1.11. ja sulkeutuu 30.11.2011.
Tämän jälkeen haetut kansalliset/nuorisokansalliset kilpailut voidaan myöntää
ainoastaan piirin myöntämiksi kilpailuiksi.
Piirin myöntämät kilpailut ja piirinmestaruuskilpailut anotaan edelleen piiriltä,
www.kilpailukalenteri.fi/haku -sivulta löytyvällä hakulomakkeella. Sivusto
aukeaa 15.1.2011. Pääsääntöisesti piirin myöntämät kilpailut haetaan
31.1.2011 mennessä.
Piirinmestaruuskilpailut järjestetään uusitun kiertojärjestyksen
mukaisesti. Kiertojärjestykseen on sisällytetty myös Vattenfall seuracup.
Nuorten pm-kilpailut järjestetään yhdessä Helsyn kanssa ja pm viestit
Helsyn ja Nåidin kanssa. Lisäksi kolmen piirin yhteisenä järjestetään
kolmiosainen Maastocup.
Kaikki kilpailut tulevat käsittelyn jälkeen kilpailukalenteri.fi- sivulle
Jatkossa kilpailuihin ilmoittaudutaan vain kilpailukalenterin kautta.
Jos seura ei pysty järjestämään sovitun kierron mukaisia pm kilpailuja, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti piirin kilpailuvastaavalle.

Muuta huomioitavaa
Kilpailuhakemuksiin (ei pm) on ehdottomasti laitettava näkyviin myös
varapäivä ja seuran pankkitilinumero.
Pm -kilpailujen mitalit toimitetaan seuroille viimeistään kilpailupäivänä.
Jakamattomat mitalit palautetaan välittömästi tai viimeistään
syysparlamentissa.
Laskutusta varten palautettava määrä ilmoitetaan piirin kilpailuvastaavalle
välittömästi kilpailujen jälkeen.
Järjestävän seuran pitää lähettää tulokset välittömästi niiden valmistuttua
piirin sivuille, tilastomiehelle (Eero Rautio, eero.rautio@kolumbus.fi),
lehdistölle ja Tilastopajaan
HUOM! Alle 13-vuotiaiden tilastoja ei julkaista, silti ne tilastoidaan.
Pm -kilpailuihin on osanotto-oikeus vain sellaisella kilpailijalla, jolla on
voimassa oleva lisenssi.
Lisäksi on huomioitavaa, että kilpailuissa on ilmoittautumismaksut.
Maksuvelvollisuus syntyy kun ilmoittautuu kilpailuun.
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Hallikilpailut
6.1. Sisähypyt
13.2. Junnuhallit

Hyvinkää
Liikuntamylly

ALUSTAVAT Pm-kilpailujen päivämäärät
5.4.
Maantiejuoksut
Maantiekävelyt
7.5.
Maastot
26.5.
10 000m
28.5.
Pm junnuottelut
6.-7.6.
Pm viestit
14.6.
Pm esteet
22.5.
Pm junnuviestit
Pm-ottelut
26.-27.7.
Pm-yleinen
30.-31.7.
Pm junnut
1.-2.8.
Pm nuoret (17-19v.)

Siuntio/NåiD
Tuusula
Hyvinkää/HSU
Helsy
Riihimäki/RiKi
Tuusula/KUY
Helsy / Eläintarha
Porvoo/PU
LasY
Klaukkala/NurmijYu
Vihti/ViVi
Lohja/LUU

Pm kilpailujen kiertojärjestys 2011-2015

HSU
Jana
LUU
NurmijYu
PU
RiKi
KUY
ViVi

2011
pm maastot
Vattenfall 1
pm nuoret
Vattenfall 2/
pm yleinen
pm junnuviestit
pm junnuottelut
pm viestit
pm junnut

2012
Vattenfall 1
pm junnuottelut
pm junnut
pm junnuviestit

2013
pm junnuviestit
Vattenfall 2
pm ottelut
pm junnut

2014
pm yleinen
pm viestit
Vattenfall 1
pm maastot

2015
Vattenfall 2
pm junnut
pm junnuviestit
Vattenfall 1

pm maastot
pm yleinen
Vattenfall 2

pm yleinen
pm junnuottelut
pm nuoret
Vattenfall 1

pm junnut
Vattenfall 2
pm junnuottelut
pm junnuviestit

pm junnuottelut
pm nuoret
pm yleinen
pm maastot

v. 2013 Pm maastot juostaan Helsyn järjestäminä SM – maastoreitillä.
16.6.
30.6.-3.7.
18.-19.6.
9.8.
9.-10.9.
7.9.
13.9.
20.9.

Vattenfall Seuracup I
Lajikarnevaalit
FJG
Vattenfall Seuracup II
Ruotsi-Suomi
Maastocup mäkijuoksu
Maastocup polkujuoksu
Maastocup viesti
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Janakkala/Jana

Nurmijärvi/NurmijYu
Helsinki-Espoo
Paloheinä/ Helsy
Nåid
KUY/Järvenpää

Kilpailumaksut
Gp-kilpailu
Eliittikilpailut (*****)
Tähtikisat (****)
Kansalliset kilpailut (***/** )
Piirien myöntämät yu-kisat
Nuorten Eliittikilpailut
Nuorisokansalliset
Kv. ja ks. hölkät
(Piirikunnalliset

200 e
100 €
80 €
60 €
30 €
50 €
40 €
30 €
25 €)

SM-kisojen ilmoittautumismaksut
Henkilökohtaiset lajit
paitsi erikseen järjestettävät:
moniottelu SM:t
SM-maraton
SM-maantiekävelyt
SM-maantiejuoksut
Viestit

10 € / laji
20 € / hlö
20 € / hlö
20 € / hlö
20 € / hlö
5 € / laji / joukkue

Muut ilmoittautumismaksut
Pm henkilökohtaiset lajit
5 € / laji
(pm junnuhallit, sisähypyt, T/P 9 – yleinen)
Pm-viestijoukkue
14 € / joukkue
Pm-ottelut
14 € / hlö
Pm-junnuottelut
10 € / hlö
Junnuviestijoukkueet
10 € / joukkue
JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN = KOLMINKERTAINEN MAKSU

4. TIEDOTUS JA MARKKINOINTI
Uudyn tiedotuksen tavoitteena on palvella jäsenseurojen tarpeita. Tässä
keskeisimpänä toimii Uudyn 2005 uusitut nettisivut ( www:uudy.fi) sekä
kilpailukalenterin julkaiseminen vuodelle 2011. Tiedotuksen tavoitteena on
luoda positiivinen mielikuva yleisurheilusta, tapahtumista tiedottaminen
alueen lehdistön seurapalstalla sekä yleisurheilulehdissä.
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Tiedonkulku jäsenseuroille varmistetaan toimittamalla hallituksen pöytäkirjat
seuroille julkaisten ne Uudyn nettisivulla. Lisäksi tiedonkulku varmistetaan
seuratiedotteilla, joita julkaistaan tarpeen mukaan. Tärkeänä näkökohtana on
tiedotusnäkökulmien esiintuominen seuroille.
Tiedotus tukee Uudyn omien kisojen tulosten julkaisemista uudenmaan
alueen lehdissä ohjeistamalla tulosten lähettämisen lehtien s-posti osoitteisiin.
Päävastuu tulospalvelusta on järjestävillä seuroilla.
Mikäli Uudyn omat kilpailut järjestetään Uudyn alueen ulkopuolella tulosten
tiedottamisesta vastaa Uudyn tiedotus.
Tiedotuksen keskiössä on myös tapahtumista tiedottaminen alueen lehdistön
seurapalstoilla, yleisurheilulehdissä. Tiedotus vastaa piirin tilastojen sekä
ennätysten jatkuvasta ylläpidosta. Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset
julkaistaan netissä.
Sähköisen tiedonkulun jatkuva kehittäminen.

5. UUDYN TUOTTEET JA PALVELUT JÄSENSEUROILLE
Uudenmaan Yleisurheilu ry:n jäsenyys
• seurajäsenyys
• seurojen yleisurheilupassiurheilijoiden oikeus ottaa osaa
kilpailuihin
• jäsenseuroille suunnatut leiri‐ ja koulutuspalvelut
• piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä
I – tason ohjaaja ja valmentajakoulutus
Lasten yleisurheiluohjaajakurssi 12 h tuntia.
• hinta 100 € / osallistuja
• tilattavissa seurakohtaisesti
• 7 – 11 – v. ohjaajille
• tiedustelut seurapäällikkö
• laskutetaan seuroittain kurssin jälkeen
Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi 40 h tuntia
12

•
•
•
•
•

hinta 200 € / osallistuja
kaksi kurssia / vuosi
11 – 14 – v. ohjaajille
tiedustelut seurapäällikkö
laskutetaan seuroittain kurssin jälkeen

Leiritoiminta
Piirileiritys
• hinta 375 € / osallistuja ja koulutusmaksu 50 €
• 12 – 15 – v. urheilijoille ja heidän valmentajille
• kolme leiriviikonloppua / harjoituskausi
• tiedustelut seurapäällikkö
• osallistujat maksavat ennen kutakin leiriä 1/3 osan
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Junnuleiritys
• viikonloppuleirin hinta 135 € / osallistuja
• 9 – 11 – v. lapsille ja heidän ohjaajilleen
• yksi päiväleiri tammi‐helmikuussa
• yksi viikonloppu toukokuussa
• tiedustelut seurapäällikkö ja nuorisopäällikkö
• osallistujat maksavat ennen leiriä
Lajileiri
•
•
•
•
•

päivän kestävä leiri
hinta päätetään vuosittain
toteutetaan syksyllä/keväällä
sisältää harjoittelua ja valmentajakoulutusta
tiedustelut seurapäällikkö ja kestävyysjuoksuvastaava

Seurakoulutus
Seuraseminaari
• hinta päätetään vuosittain
• seurajohdolle ja seuratoimijoille
• tiedustelut seurapäällikkö
• seurat maksavat ennen seminaaria erillisen ohjeen mukaan
Tuomarikoulutus
I – tason tuomarikoulutus
• hinta 18 € / osallistuja
• kohderyhmä aloittavat toimitsijat
• tilattavissa seurakohtaisesti
• tiedustelut tuomarikoulutusvastaava
II – tason tuomarikoulutus
• hinta 18 € / osallistuja
• kohderyhmä toimivat toimisijat
• tilattavissa seurakohtaisesti
• tiedustelut tuomarikoulutusvastaava
III – tason tuomarikoulutus
• hinta 18 € / osallistuja
• kohderyhmänä lajijohtajat
• tilattavissa seurakohtaisesti
• tiedustelut tuomarikoulutusvastaava
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Lähettäjä‐, kuuluttaja‐, kävelytuomarikoulutus
• hinta 18 € / osallistuja
• tiedustelut ko. koulutusvastaavat

6. HALLITUKSEN JA TOIMIHENKILÖIDEN TOIMENKUVAT
Hallituksen puheenjohtaja
- johtaa ja valvoo hallituksen toimintaa
- toimii hallituksen kokousten puheenjohtajana
- hyväksyy laskut
- toimii työtoimikunnan puheenjohtajana
- valmistelee esityslistat hallituksen kokouksiin yhdessä sihteerin kanssa
- valvoo suunnitelmien toteuttamista
- seuraa yleisurheilutoiminnan valtakunnallista kehittymistä
- pitää yhteyksiä Suomen Urheiluliittoon
- suorittaa neuvottelut sidosryhmien kanssa
- vastaa toimintakertomuksen, toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta
- kuuluu piiriparlamentin päätöksellä Suomen Urheiluliiton liittovaltuustoon
- toimii alueneuvoston jäsenenä
- valmistelee huomionosoituksiin liittyvät asiat
- innostaa ja kannustaa toiminnassa mukana olevia asetettujen
tavoitteiden saavuttamiseksi
Hallituksen varapuheenjohtaja
- toimii puheenjohtajan sijaisena
- hyväksyy puheenjohtajan laskut
Hallituksen sihteeri
- pitää pöytäkirjaa hallituksen kokouksissa sekä työtoimikunnan kokouksissa
- toimittaa pöytäkirjat jakeluun
- toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen kokoaminen
- seurojen yhteystietojen päivittäminen
- osallistuu esityslistan valmisteluun
- vastaa esityslistan ja kokouskutsun lähettämisestä ajallaan
- vastaa hallituksen sisäisestä tiedottamisesta
Kilpailutoiminnasta vastaava
- esittelee kilpailuihin liittyvät asiat hallitukselle
- osallistuu piirin kilpailukalenterin tekemiseen
- valmistelee kilpailuanomusasiat
- koordinoi piirin sekä alueen kilpailutoimintaa (kiertojärjestys)
- vastaa piirin hallikilpailujen järjestämisestä yhdessä nuorisopäällikön kanssa
- tekee esityksen kans, SM, pm, pk-kilpailujen järjestäjistä ja valvoo kilpailujen
järjestelyjen onnistumisesta
- osallistuu jäsenenä alueen kilpailuvaliokuntaan
- kilpailukalenteri.fi- sivujen ylläpito
Tuomarikoulutuksesta vastaava
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- esittelee tuomarikoulutukseen liittyvät asiat hallitukselle
- vastaa toimitsija- ja tuomarikoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta
- huolehtii kuuluttaja-, lähettäjä- ja kävelytuomarikoulutuksen järjestämisestä
- käsittelee kilpailunjohtajakoulutusanomukset ja tekee esitykset
koulutukseen pääsemiseksi
- pitää yhteyttä Suomen Urheiluliittoon tuomarikoulutusasioissa
- organisoi tuomarivalinnat Suomen Urheiluliiton järjestämiin kilpailuihin
- käsittelee tuomarikorttianomukset ja tekee tarvittavat esitykset
korttien myöntämiseksi
- nimittää ylituomarit pm-kilpailuihin
- vastaa tuomarirekisteristä
Tiedotuksesta vastaava
- vastaa Uudyn nettisivujen toiminnasta
- esittelee tiedotukseen liittyvät asiat hallitukselle
- laatii hallituksen tiedotteet
- vastaa kilpailukalenterin julkaisemisesta
- auttaa toimikuntia tiedottamisasioissa
- laatii seuratiedotteen
Taloudesta vastaava
- esittelee talouteen liittyvät asiat hallitukselle
- päivittäinen talouden hoito
- laskutus
- alustava kirjanpito
- laatii talousarvion ja alustavan tilinpäätöksen
Seuravastaava
- seura-, koulutus- ja nuorisotoimikunnan puheenjohtaja
- seurapäällikön ja nuorisopäällikön tukihenkilö
- SUL, seurapalveluyhteydet
- yleisurheilun sidosryhmäyhteydet mm. harjoittelukeskus yms.
- toimii linkkinä seuratoimintaan
Seurapäällikkö
- Lasten yleisurheiluohjaajakurssin toteuttaminen nuorisopäällikön kanssa
- Nuorten yleisurheiluohjaajakurssin toteuttaminen
- Piirileirin järjestäminen
- Junnuleirin järjestäminen nuorisopäällikön kanssa
- Alueleiritys yhteistyönä muiden piirien kanssa
- Seurakoulutuksen toteuttaminen
- Yhteistyö jäsenseurojen kanssa
- Seurakäynnit tarvittaessa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa
- Yhteistyö nuorisopäällikön ja toimikuntien vastaavien kanssa
- Opettajakoulutuspäivien kehittäminen ja toteuttaminen
- SUL:n koululaiskisasta vastaaminen piirin alueella
- Osallistuminen yhteistyöhän SUL:n kanssa
- Toimintamäärärahan tietojen päivitys yhdessä puheenjohtajan kanssa
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Nuorisopäällikkö
- Lasten yleisurheiluohjaajakurssin kouluttajana toimiminen
- Junnuleirin suunnittelu ja toteutus seurapäällikön kanssa
- Toimii IF-yleisurheilukoulu yhdyshenkilönä
- Osallistuu opettajakoulutuksiin seurapäällikön tukena
- Valmistelee Junnuhallikisat yhdessä kilpailuvastaavan kanssa.
Kestävyysjuoksuvastaava
- Kehittää ja edistää kestävyysjuoksua piirissä
- Toteuttaa kj-leiripäivän yhdessä seurapäällikön kanssa
- Maastocup-kisan toteutuksesta vastaaminen sekä maastojuoksuviestin
suunnittelu
Webmaster
- vastaa Uudyn nettisivujen päivityksestä
Tilastomies
- vastaa Uudyn tilastojen laadinnasta
- vastaa Uudyn piiriennätysten ylläpidosta
- vastaa Uudyn pm-kilpailujen sijoitus- ja osanottopisteiden laskusta
Kunniakierrosvastaava
- kunniakierroksen markkinointi seuroille talven ja kevään aikana.
- kunniakierroksen keräysmateriaalin jako.
- tallennusohjeiden toimittaminen seuroille.
- laskutuksen ja tilityksen seuranta ja ohjeistus.
- muu tarvittava yhteydenpito.
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