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Liittohallituksen vahvistama 21.11.2019

OHJEET SEURAPALVELUYKSIKÖN TOIMINNASTA
1. MÄÄRITELMÄT
Seurapalveluyksikkö
mintoja.

Liittohallituksen nimeämä ryhmä, joka hallinnoi ja koordinoi liiton seurapalveluhankkeita ja -toi-

Aluehallitus

Aluekokouksen valitsema alueen kilpailutoiminnasta vastaava ja muuta alueen toimintaa koordinoiva elin.

Seura- ja kilpailutoiminnan johtaja Liiton seurapalveluista ja alueiden toiminnoista vastaava liiton virkailija.
Kenttäpäällikkö

Kunkin alueen kilpailu- ja muusta toiminnasta vastaava liiton virkailija.

2. TEHTÄVÄT JA PÄÄTÖKSENTEKO
Tässä ohjeessa määrätään seurapalveluyksikön tehtävästä ja toimivallasta sekä päätöksenteosta Koripalloliiton organisaatiossa.
1.

Seurapalveluyksikköön kuuluvat liittohallituksen toimintavuosittain ajalle 1.7-30.6 nimeämä puheenjohtaja sekä 3-6 muuta jäsentä. Yksikkö nimeää tarvittaessa keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seura- ja kilpailutoiminnanjohtaja toimii yksikön esittelijänä. Myös kaikki liiton kenttäpäälliköt osallistuvat yksikön toimintaan.

2.

Seurapalveluyksikkö kokoontuu puheenjohtajansa tai seura- ja kilpailutoiminnanjohtajan kutsumana. Kokouskutsu on toimitettava kaikille ryhmän jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on paikalla. Kokouksen pöytäkirja tai muistio siitä on toimitettava kaikille yksikön jäsenille ja liiton hallintopäällikölle
viikon kuluessa kokouksesta.

3.

Seurapalveluyksikön kokouksissa käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Esittelijällä ja kenttäpäälliköillä
ei ole äänioikeutta.

4.

Seurapalveluyksikön päätöksistä voi valittaa kilpailusääntöjen 64 §:n 1. kohdan mukaisesti liiton sääntö- ja kurinpitoyksikölle. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa sen tiedoksi antamisesta ja valitukseen on liitettävä tosite liittokokouksen vuosittain vahvistaman valitusmaksun maksamisesta.

5.

6.

Seurapalveluyksikön tehtävänä on mm:
A. Kehittää hankkeita harrastajamäärien lisäämiseksi.
a. Kouluyhteistyö
b. Paikkakuntakohtaiset hankkeet ja projektit
c.
Seurojen uusien harrastajien rekrytointituki
B. Vastata liiton nuorisotoiminnan hankkeista.
a. Pirkka street basket
b. Pikkusudet koripallokoulut
C. Vastata seuratoiminnan tukihankkeista ja koulutuksista.
a. Seurapäivät
b. Seuratapaamiset ja verkostoituminen
c.
Seuratoiminnan tuet
D. Valmistella kehittämistoimenpiteitä.
a. Suunnittelu
b. Arviointi
Seurapalveluyksikön toimintatapa
A. Seurapalveluyksikön hankkeet toteutetaan hankkeesta riippuen
a. Suoraan yksikön toteuttamina
b. Alueiden toteuttamina
c.
Yksikön ja alueen yhteistyönä
B. Toteuttamisvastuu ja työnjako määritellään hankekohtaisesti
a. Yksikkö nimeää hankkeille tarvittaessa työryhmät
C. Yksikön suunnittelu ja toiminnot perustuvat liiton strategiaan ja valittuihin painopisteisiin

