SEURAN TEHTÄVÄT JA VASTUUHENKILÖT 2018-2019
TEHTÄVÄ
PINGULUISTELUKOULU
(Rehtori)

LUISTELUKOULU

VALMENNUS

KILPAILUT

KILPAILUJEN
JÄRJESTÄMINEN

TULOKSET JA TILASTOT

PERUSTASO
*sisältö
*aikataulut / jäävuorot
*ohjaajat
*materiaalit (tarrat, diplomit, passit, jne)
*tiedottaminen (ensisijaisesti osallistujille)
*sisältö
*ohjaajat
*aikataulut / jäävuorot
*valmennussuunnitelma (vuosi- ja
jaksosuunnitelmat)
*liikuntavuorojen varaukset
*valmentajapalaverit (harjoitusjaksojen
alkaessa PK1, PK2, KVK, KK syys/kevät)
*tulostavoitteet (organisointi)
*päivittäinen valmennustoiminta (Hopparit
2krt/vko…oto-coach 3-4krt/vko + Luistelukoulu
1krt/vko…oto-ohjaajat 1-2krt/vko)
*leirien organisointi (seuran jääleiri syyslomalla
+ SLL leirit; Honkiniemi ja syysjääleiri Sjk)
*valmennusryhmät -liitteen päivittäminen
*pidemmän ajan valmennusstrategia
(yhteistyössä johtokunnan kanssa)
* valmentajien ja ohjaajien koulutus (uudet
lajitiedot käytännön koulutuksena)
* uusien ohjaajien/valmentajien rekrytointi ja
koulutukset
*multiskate -lajien koordinointi ja kehittäminen
mm. rullaluistelu ja shortTrack
*aikuisluistelun vetäminen ja kehittäminen
*kilpailukalenteri (SLL ja Sjk liikuntatoimi)
*kilpailukutsut (SLL ja Sjk liikuntatoimi)
*vastuuvalmentajat kisoissa
*valinnat SM -kisoihin (valmentajapalaveri ->
esitys johtokunnalle tiedoksi)
*kisaorganisaatio
*ilmoittautumiset
*muiden seurojen ilmoittautumisten
vastaanotto
*kilpailumatkat
*tapahtuman järjestäminen kilpailujen
ympärille
*uusien kenttätoimitsijoiden kouluttaminen
*kilpailutoimintojen kehittäminen (ajanotto,
ilmoittautumiset, live-stream, olosuhteet)
*tulokset tornista jäsenille, Liitolle
tulokset medialle (kansalliset ja kv)
*ilmoitukset kaupungille (SM-mitalistit / kvedustajat)

Ylinopeus on sallittua
www.su-luistelu.fi

VASTUUHENKILÖ
Pirjo Lehtinen

Pirjo Lehtinen

Pirjo Lehtinen

Pirjo Lehtinen
Harri Yli-Ilkka (Johtokunnan puolesta)

Sami Rintala
Jiuliano Prisada
Kirsi Santtila (ilmo-lomakkeet)

Riitta Juoni
Johanna Niemi

*ennätykset
*historiatiedot (tiedostojen päivittäminen)
*tulokset seuran kotisivuille
*SOME
PALKINNOT
*palkinnot, pokaalit
*mitalien tilaus (SM)
*kaiverrukset
VARUSTEET
*hankinta
*huolto
*vuokraus
VARAINHANKINTA /
*tukihakemukset: Seinäjoen kaupunki, OKM
YHTEISTYÖKUMPPANIT *kenttämainokset
*tapahtumakumppanit
*yhteistyökumppanitapahtumat
*etsii aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja
tukimuotoja
TIEDOTTAMINEN
*sähköpostitiedote: noin kerran kuukaudessa
*web-sivut: noin kerran kahdessa viikossa
ju-keskuksen ilmoittautumistaulujen päivitys
*SOME
*seuran yleinen sähköpostin tarkistaminen /
vastaaminen
*ulkoinen tiedottaminen sidosryhmille (Liitto,
PLU, kumppanit, media, muut seurat): SMtason kisat, kv-kisat, menestykset
MARKKINOINTI
*yleisesite kauden alussa
*Pingu-luistelukoulun esite
*luistelukoulujen esite
*kausijulkaisu
*kauden ohjelma
*SM-tason kisojen esite
*bannerit, liput, roll-up
*muu rekvisiittaa
PÄÄTÖSTILAISUUS
*paikka
*aika
*ohjelma
*tarjoilu
*materiaalit
INFO-TILAISUUS
*paikka
*aika
*ohjelma
*tarjoilu
*materiaalit
KALEVAN KIERROS
*vastuuhenkilö: vuosi ennen tapahtumaa
SEINÄMARATON
*vastuuhenkilö: vuosi ennen tapahtumaa
MASTER OF
*merkkipäivät (jäsenten, valmentajien,
CEREMONY
urheilijoiden)
*tapahtumien järjestely
CATERING
*toimitsijoiden kahvitus
*yleisölle tarjoilu kisojen ja tapahtumien aikana

Ylinopeus on sallittua
www.su-luistelu.fi

Jiuliano Prisada
Anssi Kallinen (luistimien huolto)
Harri Yli-Ilkka
Jiuliano Prisada

Riitta Juoni (sisäinen tiedottaminen ja
SOME)
Johanna Niemi (web-sivut)
Jiuliano Prisada/Nanna Rintala (ulkoinen
tiedottaminen)

Harri Yli-Ilkka
Jiuliano Prisada

Kati Lehtonen / Nanna Rintala

Kati Lehtonen / Nanna Rintala

Jiuliano Prisada
Kati Lehtonen / Nanna Rintala

Kati Lehtonen

HALLINOLLISET
(Sihteeri)

KOKOKUSET
(Puheenjohtaja,
sihteeri)
TALOUS
(Puheenjohtaja ja
rahastonhoitaja)

*jäsenrekisteri
*ohjeet
*sopimukset
*dokumenttipohjat
*vastaukset eri kyselyihin
*esityslista ja kutsu
*pöytäkirjat
*arkistot
*budjetti
*seuranta

Ylinopeus on sallittua
www.su-luistelu.fi

Sami Rintala

Harri Yli-Ilkka
Sami Rintala
Harri Yli-Ilkka
Jiuliano Prisada

