Ringetten Junioripäällikkö
Toimen tarkoitus
* Seuran urheilutoiminnan, ilmapiirin ja ulkoisen kuvan kehittäminen
* Seuran junioriringetten tuloksellisen toiminnan ja harjoittelun laadun kehittäminen, organisointi
ja koulutus yhteistyössä toiminnanjohtajan ja ringetten valmennuspäällikön kanssa
* Nuori Suomi- / vastaavan ideologian jalkauttaminen, johtaminen ja kehittäminen koko seurassa
* Haukkakoulujen kehittäminen ja ringettekoulun toiminnan järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen
Toimen tehtävät
1.

Osallistuminen seuran urheilutoiminnan toteutukseen ja toimintasuunnitteluun
-

ringettevalmentajien D-G rekrytoiminen, koulutus/ohjaus ja valvonta

−

osallistumisvastuualueena painopisteellisesti ringetten ikäluokat D–G oma suunnitteluun
perustuen

−

ohjaus / asiantuntijavastuualueena kaikki ringetten ikäluokat yhteistoiminnassa ringetten
valmennuspäällikön ja joukkueiden toimijoiden kanssa

-

ringetten valmennuspäällikön sijainen

-

joukkueiden muodostamisen ohjausvastuu kausien vaihtuessa D–G

-

Haukkaleirien toteuttaminen yhdessä kiekon vp:n ja jp:n kanssa

-

lajin maalivahtivalmennuksen organisoiminen D–G

-

seuran lajivalmentajakerhon toiminnan järjestäminen yhdessä rvp:n kanssa

-

seuran päiväkotijäiden vastuullinen toteuttaja. Yhteistoiminnassa kiekon vp. ja vp.

-

seuran temppujumppatoiminnan toteuttaminen

-

Pajalan pihan päiväkodin liikuntakerhon toteuttaminen

-

teemapäivien / tapahtumien ideointi ja järjestäminen junioreille ja vanhemmille lajin puitteissa

-

kummipelaajatoiminnan toteuttaminen yhdessä rvp:n kanssa

2. Ringettekoulun ja Haukkakoulujen kehittäminen
* ringetten osalta kokonaisuudessaan toiminnan suunnittelu ja toteutus
−

luistelukoulujen laadunohjaus ja -kehitys (yhteistyössä kiekon jp:n kanssa)

−

toimijoiden rekrytointi ja kouluttaminen

−

osallistumisvelvoite tapahtumiin

−

ohjaamisvelvoite ”Haukkakoulusta joukkueeseen” -vaiheessa

−

päiväkotiyhteistyön ylläpito ja kehittäminen

3. Vastaa ringetten D-G ikäluokkajoukkueiden toiminnan ohjaamisesta
- kausikohtaisen toimintasuunnittelun ohjaaminen ja valvonta sisältäen sekä jää- että oheisharjoittelun.
-

toiminnan ohjaaminen sisältäen osallistumisvelvoitteen

- ohjausmetodien ja -järjestelmien kehitystyö kaikkien joukkueiden osalta (pp D-G)
−

osallistuu ringetten kilpailutoiminnan kehittämiseen

−

osallistuu lajin seurayhteistyön kehittämiseen

−

osallistuu menestyshakuisen pelin kehittämiseen

4. Vastaa Nuori Suomi- / vastaavan ohjelman käytännön linjaamisesta ja toteutuksesta
5. Toimii yhteyshenkilönä sekä osallistuu tiedottamiseen ja ilmapiirin ylläpitoon
* seuran ongelmanratkaisuelimen lajiedustaja
* lasten ja nuorten huoltajat / vanhemmat (ohjaus- ja ilmapiiriasioissa)
* ikäluokkajoukkueiden vanhempainpalaverit D–G-joukkueissa
* aloitteellinen osallistuminen alueen yhteistyöorganisaatioiden tapahtumiin
* seuran järjestämien yhteistoimintatapahtumien suunnittelu ja toteutus lajin osalta

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

