JÄÄKIEKON JUNIORIPÄÄLLIKKÖ

Toimen tarkoitus
* Seuran urheilutoiminnan, ilmapiirin ja ulkoisen kuvan kehittäminen
* Seuran tuloksellisen toiminnan ja harjoittelun (painopisteenä jääkiekko) laadun kehittäminen,
organisointi ja koulutus yhteistyössä toiminnanjohtajan, valmennuspäällikön ja ringetten
valmennuspäällikön kanssa
* Kunnioita peliä-ideologian jalkauttaminen, johtaminen ja kehittäminen koko seurassa
* Haukkakoulujen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
Toimen tehtävät
1. Osallistuminen seuran urheilutoiminnan toteutukseen ja toimintasuunnitelman
laadintaan
* valmentajien rekrytoiminen, koulutus/ohjaus ja valvonta
−

osallistumisvastuualueena painopisteellisesti jääkiekon ikäluokat E - G

−

ohjaus / asiantuntijavastuualueena kaikki jääkiekon ikäluokat. Yhteistoiminnassa
ringettetoimijat.
-

valmennuspäällikön ja toiminnanjohtajan sijainen

-

Haukkaleirien toteuttaminen yhdessä vp:n ja rjp:n kanssa

-

seuran harjoitusmateriaalin ylläpito ja hankintaesitykset

2. Haukkakoulujen kehittäminen
* toiminnan suunnittelu ja toteutus
−

luistelukoulujen laadunohjaus ja -kehitys (yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa)

−

kiekkokoulujen toteutus kokonaisuudessaan

−

toimijoiden rekrytointi ja kouluttaminen

−

osallistumisvelvoite jääkiekon tapahtumiin

−

ohjaamisvelvoite ringetten tapahtumiin

−

osallistuminen päiväkotiyhteistyön ylläpitoon ja kehittämiseen

3. Vastaa jääkiekon E–G-ikäluokkajoukkueiden toiminnan ohjaamisesta
* kausikohtaisten toimintasuunnitelmien tekemisen ohjaaminen ja valvonta sisältäen sekä jääettä oheisharjoittelun.
Ringetten rinnakkaisikäluokkien käytännöt toteuttaa ringetten junioripäällikkö seuran
junioripäällikön ohjauksessa.
* kausikohtaisten toimintasuunnitelmien toteuttaminen yhdessä ikäluokkien valmentajien
kanssa.
•

osallistuminen ohjaajien ja valmentajien toiminnan seurantaan, ohjaamiseen,
valvontaan ja kehittämiseen harjoitus- ja ottelutapahtumissa. Sisältää palautteen
antamisen ja sen vaikutuksen seurannan.

* ohjausmetodien ja -järjestelmien kehitystyö jääkiekon kaikkien joukkueiden osalta (pp E-G)
−

toimii seuran valmentajakerhoissa (vast.) kouluttajana (ml. ringette)

−

osallistuu jääkiekon kilpailutoiminnan kehittämiseen

−

seuran palautejärjestelmän ylläpito ja kehittäminen

−

osallistuu menestyshakuisen jääkiekon pelin kehittämiseen

4. Vastaa Kunnioita peliä -ohjelman käytännön linjaamisesta ja toteutuksesta
Ohjausvastuu sisältää jääkiekon kaikki ikäluokat sekä seuran ringeten seuratoimijat
* Kunnioita peliä -materiaalin jakaminen pelaajille, joukkuetoimihenkilöille sekä vanhemmille
* toteutusvastuu D1–E2-ryhmissä
5. Toimii yhteyshenkilönä sekä osallistuu tiedottamiseen ja ilmapiirin ylläpitoon
* seuran ongelmanratkaisuelimen jäsen
* lasten ja nuorten huoltajat / vanhemmat (ohjaus- ja ilmapiiriasioissa)
* ikäluokkajoukkueiden vanhempainpalaverit E–G-joukkueissa
* monilajiyhteistyö alueen muiden seurojen kanssa
* aloitteellinen osallistuminen alueen yhteistyöorganisaatioiden tapahtumiin
* seuran järjestämien yhteistoimintatapahtumien suunnittelu ja toteutus
-

yhteistyö koulujen sekä päiväkotien kanssa, yhteistoiminnassa vp ja sv

6. Raportointi
* johtokunnalle kuukausittain johtokunnan kokousten yhteydessä
* Organisaation velvoitteet lajiliitoille

