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Ajankohtaista yhteistyöstä SJL:n kanssa
Yhteistoimintasopimuksessa SJL:n kanssa on palkkioiden ohella sovittu myös tuomaritoiminnan
laadullisista yhteisen toiminnan pyrkimyksistä. Tätä varten SJL ja SJTL ovat sopineet työryhmän
perustamisesta yhteistyön edelleen kehittämiseksi. Yhteistyöryhmä – johon SJTL:stä kuuluvat sen
puheenjohtajat – on aloittanut työskentelyn. Yhteisen tekemisen asialistalla on koulutus-laatu,
rekrytointi ja lauantaipelit.
Koulutus-laatu
Tavoitteena tämän kauden aikana on aloittaa laatujärjestelmän rakentaminen. Alueet, kerhot,
jääkiekon määrä kerhon alueella, resurssit… nämä ovat kovin erilaiset ja yhtä oikeaa läpipuskettavaa
mallia ei ole. Tavoitteena on, että kerhot tuntisivat, että et-valmentaja ja koko SJL et-organisaatio olisi
kerhoväen parhaita kavereita ja apuja toiminnassa, jolloin vahvistetaan et-toiminnan ja –organisaation
laatua ja varmistetaan jatkuvuutta.
Tätä tarkoitusta varten on perustettu alatyöryhmä, jossa on kolme henkilöä SJL organisaatiosta ja
kolme kerhoista - Bergström, Turku; Hyvärinen, Hämeenlinna; Partanen (joulukuussa tuuraa Saari),
Hyvinkää. Kiitokset osallistujille jo tässä vaiheessa.
Rekry
Rekrytointi on yksi alkavan kauden painopistealueista. On helposti jäänyt sellainen tunne, että
rekrytointi olisi yksin kerhon vastuulla. Se ei ole tarkoitus. Rekrytointia hoidetaan yhteistyössä sekä
SJL:n että SJTL:n toimesta. Keskeistä on, että osapuolia on kolme: seurat, SJL:n et-organisaation
henkilöt ja kerhot.
Näkyvin konkretia toistaiseksi on kerhoille lähetetty ja täydennettynä takaisin pyydetty ”rekryexcel”.
Kyseessä ei ole pelkästään kerhon velvoitteet, vaan se on rekryryhmän suunnitelma. Rekryryhmään
kuuluu alueen et-organisaation henkilö, kerhon rekryvastaava ja seuran rekryvastaava.
On tärkeää, että kaikilla kolmella osapuolella on aktiivista yhteistä tekemistä. SJL:n sitoutuminen on
lupaavaa, sillä heidän kauden tavoitteistaan yksi on, että seuroissa on ”ET-rekrytointivastaava jokaisen
kerhon alueella.” SJL:n aluepäällikkö vastaa siitä, että alueen seurojen rekryryhmän jäsenet tulevat
nimetyiksi ja näiltä osin seurojen toiminta kerhojen kanssa lähtee liikkeelle.
Nyt ei muuta kuin alueellinen kolmiyhteys toimimaan, rekryhenkilöt niin seuroista kuin kerhoista
liikkeelle ja konkreettiset suunnitelmat teoiksi!
Lauantaipelit
SJTL on tuottanut alueittain tilaston pelijakaumista viikonpäivittäin ja asiaa tarkastellaan tätä kautta.
Tilanne on hyvin erilainen eri alueilla. Seuraavat yhteiset keskustelut SJL/SJTL välillä osuvat
sarjaohjelmien tekemiseen, mitä siinä vaiheessa voidaan tehdä ja ottaa huomioon, että paine
lauantailta vähenee.

Muita asioita
Tulorekisteri
Vuoden vaihteessa voimaan tuleva tulorekisteri aiheuttaa muutoksia seurojen palkkioiden
maksatuksessa. Tämä aiheuttanee seurojen taholta muutospaineita paikallisesti sovittavissa
käytännöissä. Kerhojen toivotaan sopivan paikallisista maksumenettelyistä seurojen kanssa siten, että
se palvelee verolainsäädännössä tapahtuvaa muutosta kaikkien edun mukaisesti, esim. kerran kuussa
tapahtuvana laskutuksena ja palkkioiden maksamisena.
Maksamattomat palkkiot
Kerhojen ei ole syytä antaa seuroille yhtään siimaa suoriutua velvoitteistaan. Myöhässä tulleita ja
tulemattomia palkkiota on havaittu ja asiat on saatu kuntoon yhdessä SJL:n kanssa – viime kädessä
etukäteismaksatukseen siirtyen. Jos maksutapa on huono ja keväällä kerhoille jää piikkiä, ei
mahdollisen seuran konkurssin myötä liitto tai muukaan taho ole takaamassa kerhon saatavia. Eli
tässä asiassa reaktioihin sopivaa nopeutta.
Ottakaa yhteyttä
Mikäli mieleenne tulee kommentteja tai mitä tahansa kysymyksiä kerrotuista asioita, ottakaa
epäröimättä yhteyttä puheenjohtajaan pekka.haajanen@sjtl.fi.
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