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Aluetoiminnan esittely: tehtävät, vastuualueet ja henkilöt

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.  
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Aluetoiminnan esittely: tehtävät, vastuualueet ja henkilöt

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.  
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Aluetoiminnan esittely: tehtävät, vastuualueet ja henkilöt

Erotuomarikoordinaattori

Liiton erotuomariyksikön nimittämä henkilö, joka vastaa erotuomarien 
alueellisesta koulutuksesta alueen erotuomariryhmän esittämän, ja 
erotuomaripäällikön 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.
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Aluehallitus tehtävät 1(2)

Aluehallituksen erityisenä tehtävänä yhdessä kenttäpäällikön kanssa on: 

• laatia vuosittain alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio 

• vastata liittokokouksen/liittohallituksen alueelle myöntämän vuosittaisen 
määrärahan käyttämisestä toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa 

• vastata alueen kilpailutoiminnan järjestämisestä 

• organisoida tarvittaessa omaa pelaaja- ja valmentajakoulutusta 

• toimia yhteistyössä liiton seurapalveluyksikön kanssa sen hankkeiden 
toteuttamisessa 

• asettaa tarvittavat jaokset ja työryhmät hoitamaan alueen toimintaa 

• laatia vuosittain alueen toimintakertomus ja vastata kilpailutoiminnan 
tilastoinnista 
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Aluehallitus tehtävät 2(2)

• valvoa liiton kilpailusääntöjen noudattamista alueen järjestämissä sarjoissa 
ja ratkaista niissä tapahtuvat pelisääntöjen soveltamista ja vastalauseita 
koskevat asiat, ellei alueelle ole nimetty sääntö- ja kurinpitoryhmää  

• 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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Läntinen aluehallitus 2019-2022

Puheenjohtaja: Monika Sola monika.sola@gmail.com 

Varapuheenjohtaja: Aapo Savo aapo.savo@lokoko.fi 

Jani Luoma lumppe@gmail.com 

Pentti Myllymäki pentti.myllymaki@tanmky.fi 

Oona Panula oona.panula@basket.fi 

Kimmo Vyyryläinen kimmo.vyyrylainen@pp3.inet.fi 

Varajäsenet: 

Kimmo Ketola lujalukko@gmail.com 

Tiia Nikkilä tiiakallio2002@yahoo.com  
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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 ohjausryhmä tai aluehallitus.
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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 ohjausryhmä tai aluehallitus.
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Läntinen alue; sarjavastaavat 2020-2021
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