Valiokunnat
•

Hallitus päättää valiokuntien kokoonpanon tasa-arvoperiaatetta noudattaen.

•

Vastaavat vastuualueestaan (hallitus vahvistaa työnjaon) vuosiaikataulu/
vuosikello huomioiden.

•

Päätöksenteko tapahtuu sääntöjen, toimintasuunnitelman, budjetin sekä
hallituksen päättämien valtuuksien mukaan.

•

Puheenjohtajan nimeää hallitus, asioiden valmistelusta, viestinnästä sekä
päätösten toimeenpanosta ja raportoinnista vastaa sihteeri (=nimetty
toimihenkilö), valiokunnan puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan tukemana.

•

Valiokunnissa on enintään 7 jäsentä, muut jäsenet valitaan seurojen jäsenistä.
Jäsenen toimikausi on 2 vuotta, jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa,
ensimmäisessä kokouksessa erovuorot arvotaan.

•
•

3-5 kokousta vuodessa, joista osa etäyhteyksin.
Raportoivat toiminnastaan hallitukselle.

•

Valiokunnan päätösten tiedottamisesta seuroille ja muille asianosaisille vastaa
sihteeri/toimihenkilö

•

Hallitus päättää valiokuntien määrästä ja valiokunnan toimikausi kestää siihen
saakka kunnes uusi valiokunta on nimitetty.

Työvaliokunta
• Valmistelee asioita hallitukselle
• Valvoo Liiton toiminnan ja talouden toteutumista sekä raportoinnin
reaaliaikaisuudesta
• Vastaa, tukee ja osallistuu Liiton yhteistyösopimusten toteutumiseen,
avustusten sekä muiden Liiton toiminnan kannalta merkittävien tahojen
suuntaan yhteydenpitoon ja neuvotteluihin:
•

Yhteistyökumppanit, IBU, OK, OKM, PV, Urlus, muut liitot, ym.

• Vastaa ja ohjaa Liiton toimintaan liittyvien järjestöllisten asioiden
toteutumisesta, sidosryhmätyöstä sekä yhteydenpidosta
• Henkilöstöasiat ja niiden valvonta / toiminnanjohtajan tukeminen

Valmennus- ja kilpailuvaliokunta
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Toimii ampumahiihtovalmennuksen ja kilpailutoiminnan asiantuntijaelimenä
Tukee lajipäällikön työtä Liiton valmennuslinjan ja seuravalmennuksen
toteuttamisessa.
Vastaa ampumahiihdon valmennusjärjestelmän kehittämisestä ja
kehittämistoimenpiteiden valmistelusta hallitukselle.
Vastaa valmentaja- ja valmennuskoulutuksen sisällön suunnittelusta ja
toteutuksen toimeenpanon ohjaamisesta.
Kotimaan kilpailujärjestelmän ja –sääntöjen ylläpito ja kehittäminen
Kotimaan kilpailukalenterin valmistelu ja päättäminen, huomioiden mm. muiden
lajien kilpailuohjelmat
Seuraa kilpailujärjestämiseen liittyviä osaamis-, olosuhde- ym asioita seuroissa,
erityisesti pyritään ennakoimaan myönnettyjen kilpailujen osalta mahdollinen
koulutus- ym tarve ennen kilpailukauden alkua seuroissa.
Kilpailuolosuhteiden ja kilpailujen järjestämiseen liittyvän koulutuksen
järjestäminen ja tukeminen sekä tukimateriaalin tuottaminen.
Käsittelee urheilijoiden seuravaihdot
Seuraa ampumahiihdossa tapahtuvaa valmennuksen kehitystä maailmalla ja tekee
esityksiä hallitukselle tutkimus- ja kehittämishankkeista.
Kansainvälisen kilpailutoiminnan seuraaminen, huomiointi ja alan
kehitystoimintaan osallistuminen.

Seura- ja harrastevaliokunta
• Ampumahiihdon harrastamisedellytysten kehittäminen ja tukeminen seuroissa
• Ampumahiihdon aluetoiminnan ohjaaminen kenttäpäällikön tukena
strategian mukaisesti
• Uusien lajiharrastajien mukaan saamiseen ”hyvien käytäntöjen” koostaminen,
tukitoimien kehittäminen ja niistä tiedottaminen
• Seuravalmennuksen osaamisresurssien ja kehittämisen tukeminen,
(koordinointi ja yhteistyö valmennusvaliokunnan kanssa)
• Seurajohtamisen ja -talouden kehittäminen ja koulutus
• Tapahtumien järjestämisen ja suunnittelun tukeminen, hyvien käytäntöjen
monistaminen seuroille, ampumahiihtokarnevaalit, jne
• Seurakäyntien ohjaus sekä seuraluokittelusta vastaaminen
• Kerää seuroilta hyviä käytäntöjä, erilaisia yhteenvetoja seurojen toiminnoista
ja tekee seuroille työkaluja toiminnan kehittämiseen (talous, toiminnan
suunnittelu, jne)

Tulevaisuus ja nuorisotyöryhmä
Työryhmä käsittelee ampumahiihdon tulevaisuuden kannalta oleellisia
kehittämisasioita ja mahdollisuuksia sekä linjaa yhteiskuntavastuullista roolia.
Tukee liiton digialustojen ja digikehityksen selvittämistä ja kehittämistä.
Tekee avauksia vastuullisuusasioihin ja seuraa mm. liiton ympäristöohjelman
sekä muiden ohjelmien toteutumista
Pyrkii löytämään keinoja saavuttaa nuoret tulemaan ampumahiihdon ja
seurojen toimintaan mukaan
Tulevaisuus ja nuorisotyöryhmä määrittää/päivittää ensimmäisen
toimintakauden aikana vastuualueensa tehtäviä, joista työryhmä tekee
esityksen hallituksen vahvistettavaksi.

