Suomen Painiliitto

Valiokuntien tehtävät ja vastuualueet 2022
1. Hallintovaliokunta
•

hallinnolliset asiat, yhdistyksen hyvän hallintotavan kehittäminen / varmistaminen

•

liiton viestinnän kokonaisuus (sisäinen ja ulkoinen), kriisiviestintä

•

painin imagon kehittämisen ja brändityön johtaminen

•

esitykset huomionosoituksista (hallitus hyväksyy)

•

työryhmien perustaminen

•

o

liiton strategiatyön johtaminen

o

sääntöjen kehittäminen (mm. toimintapisteiden osalta)

muut asiat

2. Valmennusvaliokunta
•

valmennuksen strategiset linjaukset ja huippu-urheilusuunnitelma

•

valmennus ja kilpailusuunnitelmat kaikille painilajeille ja ikäluokille

•

arvokisojen valintakriteerit (hallitus vahvistaa kriteerit)

•

nuorten maajoukkuevalinnat (muiden ikäluokkien arvokisat ym. maajoukkuetapahtumat)

•

valmennuksen johtoryhmä (valiokunnan pj, hallitusjäsenet, keskeiset valmentajat,
toiminnanjohtaja)
o

esitykset yleisen sarjan EM- ja MM-kisajoukkueista (hallitus vahvistaa valinnat)

•

valmentajakoulutus (II- taso, VAT), kv. valmentajakoulutukset ja -seminaarit

•

muut asiat

3. Kilpailuvaliokunta
•

kansallisen kilpailutoiminnan kehittäminen (yhteistyössä mm. valmennus-, seurapalvelu- ja
markkinointivaliokunnan kanssa)

•

kilpailuihin liittyvät sääntöasiat, valmentajien ja urheilijoiden konsultointi

•

esitykset SM-kilpailujen järjestämisestä (hallitus myöntää)

•

muiden kansallisten kalenterikilpailujen myöntäminen

•

tuomarivalinnat kansallisiin kilpailuihin

•

esitykset UWW:n kilpailujen tuomarivalinnoista ja tuomariluokan korotusnäytöistä (halitus
hyväksyy)

•

tuomari- ja ottelujärjestäjäkoulutusten järjestäminen ja kehittäminen

•

muut asiat

4. Seurapalveluvaliokunta
•

aluetoiminnan kehittäminen, seuratoiminnan strategian kehittäminen

•

seurakäynnit, seurojen kehitysohjelmien tukeminen (Tähtiseuraprojektit ym.)

•

alueellinen valmentaja- ja ohjaajakoulutus (I-taso)

•

seuravalmentajapäivät, yhteistyön kehittäminen (Seurat & Painiliitto)

•

muut asiat

5. Markkinointivaliokunta
•

painin markkinointiviestinnän kehittäminen ja tuotteistaminen

•

yhteistyökumppaneiden kartoitus ja hankkiminen

•

markkinointiin liittyvät kampanjat

•

muut asiat

6. Lääkintävaliokunta
•

antidoping -asiantuntemus ja ohjeistus, yhteistyö SUEK / UWW

•

lääkintään ja terveydenhoitoon liittyvät asiat ja ohjeistukset yhteistyössä mm. valmennus-,
kilpailu- ja seurapalveluvaliokunnan kanssa

•

terveyttä edistävän toimintakulttuurin rakentaminen

•

muut asiat

7. Kurinpitovaliokunta
•

valiokunnan pj. ja jäsenet valitaan vuosittain liiton syyskokouksessa

•

liiton kurinpitoasiat ja yhteistyö OK:n kurinpitovaliokunnan kanssa

•

muut asiat

Valiokunnat valmistelevat toimialaansa kuuluvat esitykset ja toimintasääntöjen puitteissa tekevät myös
itsenäisiä päätöksiä. Valiokuntien johtoon valitaan henkilöt, joilla on mahdollisuus tehdä valiokunnan
esitykset hallituksen kokouksissa tai tarvittaessa kokousten välissä sähköisesti. Liiton toimihenkilöt
toimivat valmistelijoina /esittelijöinä / sihteereinä kaikissa valiokunnissa ja liiton toimisto / valmentajat
ovat operatiivisessa vastuussa hallituksen (valiokuntien) tekemien päätösten toteuttamisesta.

