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Aluetoiminnan hallinto-ohjeet

Liittokokouksen hyväksymä 27.4.2019

MÄÄRITELMÄT
Alue(yksikkö)

Liiton toimintasääntöjen mukainen hallinnollinen organisaatio, joiden määrän ja
maantieteelliset rajat vahvistaa kevätliittokokous.

Aluekokous

Toimintasäännöissä määritelty kolmen vuoden välein pidettävä kokous, jossa
valitaan aluehallituksen puheenjohtaja sekä muut jäsenet ja varajäsenet.

Aluehallitus

Toimintasäännöissä määritelty aluekokouksen valitsema alueen
kilpailutoiminnasta vastaava ja muuta toimintaa, kuten seurojen kehittämistä ja
harrastetoimintaa koordinoiva elin.

Kenttäpäällikkö

Alueen toiminnasta vastaava liiton virkailija, joka toimii aluehallituksen ja liiton
seurapalveluyksikön antamien ohjeiden mukaisesti.

Alueen sääntö- ja kurinpitoryhmä ja kurinpitopäällikkö
Aluehallituksen nimittämä ryhmä ja kurinpitopäällikkö, joka käsittelee ja päättää
alueen toiminnassa tapahtuvat kilpailu- ja pelisääntöjen soveltamista ja
vastalauseita koskevat asiat sekä kurinpitoasiat.
Alueiden kilpailutoiminta
Kilpailusääntöjen mukaiset alueiden järjestämät aikuisten ja nuorten kilpailut.
Alueellisen kilpailutoiminnan ryhmä (kilpailutiimi)
Liittohallituksen nimeämä valtakunnallinen ryhmä, joka hallinnoi ja koordinoi
kaikkien alueiden järjestämää kilpailutoimintaa.
Alueiden kilpailuryhmät
Aluehallituksen nimittämät alueen aikuisten ja nuorten kilpailutoimintoja hoitavat,
sarjavastaavista ja muista henkilöistä koostuvat ryhmät.
Sarjavastaava

Aluehallituksen nimittämä henkilö, joka vastaa yksittäisen sarjan organisoinnista
kilpailuryhmän antamien ohjeiden mukaisesti sekä yhteyksistä joukkueisiin.

Alueen erotuomariryhmä
Aluehallituksen nimittämä alueen erotuomaritoimintoja liiton erotuomariyksikön
antamien ohjeiden mukaisesti hoitava ja koordinoiva ryhmä.
Erotuomarikoordinaattori
Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien
alueellisesta koulutuksesta alueen erotuomariryhmän esittämän ja
erotuomariyksikön vahvistaman koulutuskalenterin mukaisesti.
Erotuomarinimeäjä
Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien
nimeämisestä alueen otteluihin alueen muiden nimeäjien kesken sovitun työnjaon
mukaisesti.
Sarjamääräykset Aluehallituksen alueellisen kilpailutoiminnan ryhmän suositusten perusteella
vahvistamat alueellista kilpailutoimintaa koskevat määräykset, joiden mukaisesti
alueen aikuisten ja nuorten sarjat pelataan.
Manuaalit
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Aluehallituksen tai alueen kilpailuryhmän tarvittaessa vahvistamat
toimintaohjeistot, joilla määritellään kaikki alueen kilpailutoiminnassa tapahtuvat
toiminnot.
Tämä ohje on laadittu selventämään alueiden roolia ja niiden tehtäviä sekä hallintoa
Koripalloliiton organisaatiossa.
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Alueyksiköitä on kevätliittokokouksen päätöksen mukainen määrä. Kilpailuvuotena
2019-20 niitä on kuusi (6) ja niiden nimet ovat: Eteläinen, Itäinen, Kaakkoinen,
Keskinen, Läntinen ja Pohjoinen alue.
Alueiden rajat muodostuvat kevätliittokokouksen päätöksen mukaisesti. Kilpailuvuotena
2019-20 ne määräytyvät Suomen maakuntien mukaan seuraavasti:
1 Eteläinen: Uusimaa
2 Itäinen:
Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
3 Kaakkoinen: Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Päijät-Häme
4 Keskinen: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjanmaa
5 Läntinen: Ahvenanmaa, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi
6 Pohjoinen: Kainuu, Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa
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Alueiden toimintoja koordinoivat aluekokousten valitsemat aluehallitukset. Alueen
vastuuvirkailijana toimii alueen kenttäpäällikkö.
Aluehallituksen erityisenä tehtävänä yhdessä kenttäpäällikön kanssa on mm:
• laatia vuosittain alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio
• vastata liittokokouksen/liittohallituksen alueelle myöntämän vuosittaisen
määrärahan käyttämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa
• vastata alueen kilpailutoiminnan järjestämisestä
• avustaa liiton valmennus- ja koulutusyksikköä pelaaja- ja valmentajakoulutusten
järjestelyissä
• vastaa yhteistyössä erotuomarikoordinaattorin kanssa alueellisen
erotuomarikoulutuksen organisoinnista ja koulutustapahtumien järjestelyistä
• avustaa liiton seurapalveluyksikköä sen hankkeiden toteuttamisessa
• asettaa tarvittavat jaokset ja työryhmät hoitamaan alueen toimintaa
• laatia vuosittain alueen toimintakertomus ja vastata kilpailutoiminnan tilastoinnista
• valvoa liiton kilpailusääntöjen noudattamista alueen järjestämissä sarjoissa ja
ratkaista niissä tapahtuvat pelisääntöjen soveltamista ja vastalauseita koskevat
asiat, ellei alueelle ole nimetty sääntö- ja kurinpitoryhmää
• ratkaista alueen järjestämissä sarjoissa tapahtuneet rikkomukset liiton
kurinpitosääntöjen mukaisesti, ellei alueelle ole nimetty sääntö- ja kurinpitoryhmää
tai kurinpitopäällikköä
• vastata palkitsemisesta alueen kilpailutoiminnassa
• vastata alueen toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten palkitsemisesta ja
muistamisesta tekemällä esityksiä liiton palkitsemisyksikölle
• kutsua koolle aluekokous ja valmistella sille esitettävät asiat yhdessä
kenttäpäällikön kanssa
• vastata alueellisesta tiedottamisesta kenttäpäällikön kanssa sovittujen
menettelytapojen mukaisesti
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Alueiden vuosisuunnitelmat ovat osa liiton vuosisuunnitelmaa ja talousarviot osa liiton
talousarviota. Alueiden taloudet ovat osa liiton kokonaistaloutta ja niitä seurataan
toimintavuosittain.
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Aluehallituksen tai sen asettaman erillisen sääntö- ja kurinpitoryhmän kilpailu- ja
pelisääntöjen soveltamista ja vastalauseita sekä kurinpitoasioita koskeviin päätöksiin,
kuten myös kurinpitopäällikön tekemiin kurinpitopäätöksiin haetaan muutosta liiton
sääntö- ja kurinpitoyksiköltä valittamalla.
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Muissa kuin edellä kohdassa 5 mainituissa asioissa aluehallituksen asettamien jaoksien
ja työryhmien tekemiin päätöksiin ja toimenpiteisiin haetaan oikaisua aluehallitukselta.
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Näiden ohjeiden muutokset vahvistaa kevätliittokokous ja ne on toimitettava kaikille
alueille.

8

Aluetoiminnan hallinto-ohjeita täydentävät muut ohjeet

3

8.1

Alueen kilpailuryhmän (aikuiset ja nuoret) tehtäviä ovat mm.
• määrittää alueen järjestämien sarjojen pelaamistavat ja toimittaa ne tiedoksi
aluehallitukselle (sarjamääräykset)
• määrittää sarjoihin nousevien ja niistä putoavien joukkueiden määrät ja toimittaa
ne tiedoksi aluehallitukselle (sarjamääräykset)
• määrittää alueen järjestämien sarjojen aikataulut
• päättää pelikauden aikana tapahtuneista kilpailutoiminnasta syntyneistä rikkeistä
määrättävät sanktiot
• vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjojen sarjataulukot
• vahvistaa pelikauden päätyttyä sarjoihin nousseet ja niistä pudonneet joukkueet
• tekee aluehallitukselle ehdotuksen mahdollisista ”villin kortin” joukkueista
Tarkemmat ohjeet alueen kilpailuryhmän tehtävistä antaa liiton alueellisen
kilpailutoiminnan ryhmä tai aluehallitus.

8.2

Sarjavastaavan tehtäviä ovat mm.
• tarkistaa joukkueiden ilmoittautumiset
• tehdä omien sarjojensa otteluohjelmat kilpailuryhmän päätösten ja ohjeiden
mukaisesti
• valvoa sarjan ja otteluiden toteutumista sarjamääräysten mukaisesti sekä vahvistaa
ottelusiirrot
• vastata sarjan yleisestä viestinnästä joukkueiden yhdyshenkilöille yhdessä
kenttäpäällikön kanssa
• toimia yhteyshenkilönä alueen ja omien sarjojensa seurojen ja joukkueiden välillä
Tarkemmat ohjeet sarjavastaavien tehtävistä antaa liiton alueellisen kilpailutoiminnan
ryhmä tai aluehallitus.

8.3

Alueen erotuomariryhmän tehtäviä ovat mm.
• esittää erotuomariyksikölle kilpailuvuosittain alueella toimivat sarja-, alue- ja
nuorisoerotuomarit ja näiden luokkiin pelikauden aikana mahdollisesti tehtävät
muutokset
• erotuomariohjesäännön mukaisesti peruuttaa tarvittaessa erotuomarille jo nimetyt
tai myyntilistalta poimitut erotuomaritehtävät ja sulkea hänen myyntilistansa, mikäli
erotuomari ei ole suoriutunut hänelle annetuista erotuomaritehtävistä
asianmukaisesti tai on laiminlyönyt tehtävänsä tai siihen olennaisesti kuuluvia
velvoitteita eikä tapaus johda kurinpitomenettelyyn
• raportoida tekemistään päätöksistä aluehallitukselle ja erotuomariyksikölle

8.4

Erotuomarikoordinaattorin tehtäviä ovat mm.
• järjestää alueella toteutettavat erotuomarien perus- ja jatkokurssit sekä
kausikoulutukset alueen erotuomariryhmän esittämän ja erotuomariyksikön
vahvistaman valtakunnallisen koulutuskalenterin ja yksikön antamien ohjeiden mukaisesti
• koulutustilan varaaminen
• kouluttajien rekrytointi
• opastaa oman osa-alueensa erotuomareita FIBA ORGANISERIN käytössä ja
erotuomarina toimimisessa
• kannustaa yhteistyössä kenttäpäällikön kanssa seuroja ohjaamaan osallistujia
erotuomarien peruskoulutukseen
• kannustaa nuorisoerotuomareita (NUE) osallistumaan jatkokoulutukseen
• kannustaa alue-erotuomareita (ALE) osallistumaan koulutusklinikalle
• tarkemmat ohjeet erotuomarikoordinaattorien tehtävistä antaa erotuomariyksikkö.

8.5

Erotuomarinimeäjän tehtäviä ovat mm.
• vastata oman osa-alueensa erikseen määriteltyjen sarjatasojen erotuomarien
nimeämisestä alueen otteluihin annetussa aikataulussa
• hoitaa nimettyjen erotuomaritehtävien vaihdot erikseen sovituissa sarjoissa
• tarvittaessa päivittää oikean erotuomarin tiedot ottelun tietoihin
• vahvistaa otteluista poissa olleet erotuomarit
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•
•
•
•

ilmoittaa alueen kurinpitopäällikölle (tai sääntö- ja kurinpitoryhmälle) erotuomarin
poissaolosta
valvoa oman osa-alueensa erotuomarien tuomitsemistehtävien hoitamista
toimia yhteyshenkilönä alueen ja nimeämiensä sarjojen erotuomarien ja
sarjavastaavien välillä
tarkemmat ohjeet erotuomarinimeäjien tehtävistä antaa erotuomariyksikkö.

