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PÖYTÄKIRJA

Aika
Paikka

Tiistai 21.4.2015 kello 17:30-19:31
VJS:n toimisto, Myyrmäen stadion, Raappavuorentie 6, 01600 Vantaa
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Marjo Hellberg
JäPS
Elina Kuronen
PEP
Virva Lampinen
RiPS
Petteri Liikonen
FCFJ
Sanna Mansikkala-Somero ACK
Sirkka-Liisa Sandberg
VJS
Kurt Tallberg
SibboV
Seppo Mäkinen
Piirihallitus, ACK
Ulla Kaasinen
SPL Uusimaa

Este

Maria Olin-Bolin
Markku Takala

KoiPS
HyPS

1.

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2.

VJS:n toiminnan esittely
Seurassa on tällä hetkellä 1 700 jäsentä, haasteena toiminnan yksipuolisuus. Yhteisöllisyys
tärkeää. Uutena aikuisten jalkapallokoulu, 3—5 – vuotiaiden futistiimit,
kentänlaitajumppaa aikuisille. Jalkapallohalli suunnitteilla. Seuralla on oma varusteiden
tuotemerkki ja maahantuonti.

3.

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.

Valiokunnan toiminta 2015–2016 ja piirin vuosikello
Käytiin läpi valiokunnan toimintaa ja piirin harrastetapahtumien vuosikelloa. Todettiin
vuosikellon olevan tasapainossa, piirin järjestämiä harrastetapahtumia on säännöllisesti
läpi vuoden. Keskusteltiin mahdollisuudesta lisätä tapahtumia.

5.

Piirin harrastetoiminnan sivut
Käytiin läpi ehdotuksia piirin harrastetoiminnan sivujen edelleen kehittämisestä. Piirin
seurojen harrastetoimintasivulle lisätään seurojen ilmoittamat säännölliset sarjat ja
tapahtumat. Myös seurojen aktiivisuutta sivun tietojen päivittämisessä tarvitaan.

6.

Seurojen oma harrastetoiminta
Piirin seurojen harrastetoimintasivulle lisätään seurojen ilmoittamat säännölliset sarjat ja
tapahtumat.
a) FCFJ, Gammelbackan projekti. Alueella on paljon asukkaita mutta vähän jalkapallon
harrastajia. Seura on Nesteen Oilin tukemana yhdessä Porvoon kaupungin kanssa
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käynnistänyt Lähifutis-projektin järjestämällä avoimia harjoituksia lähiössä. Rahoituksen
turvin harjoitukset pidetään pelaajille maksuttomana.
b) RiPS, lasten toiminta alkaa perhefutiksessa 3-5 – vuotiaille sekä nappula- ja
prinsessafutiksessa 5-8 – vuotiaille. Lisäksi seuralla on erityisryhmätoimintaa.
c) JäPS, harrastetoimintana kesäfutis kouluikäisille, kuntofutis aikuisille, aikuisten Umbroliiga kesällä ja hallisarja talvella sekä Yöturnauksia tytöille 20:00-24:00.
d) ACK, tyttöjen harrastetoimintaa. Uusien ikäluokkien mukaantulon myötä seuralla on
tarve perustaa lisää harrasteryhmiä.
7.

Harrastesarjoissa pelaaminen ja niissä vaadittavat pelipassit
Keskusteltiin nykyisistä säännöistä ja päätettiin käydä läpi 7v7v – sarjojen määräyksiä ja
pelipassivaatimuksista.
Nuorten harrastesarjoissa pelaajilla tulee pelipassi, aikuisten sarjoissa seurapelaajilla riittää
harrastepassi kun taas kaveriporukoilla ei ole lainkaan mahdollisuutta hankkia passia.
Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa jolloin pyritään saamaan yhtenäinen ja
oikeudenmukainen linja kaikkiin nuorten 7v7 – ja aikuisten harrastesarjoihin.

8.

Seuratiedotteen jakelu
Työryhmä ei saa tällä hetkellä saa seuratiedotetta, esittelijä pyytää ryhmän lisäämistä
jakelulistalle.

9.

Seuraava kokous
Seuraavat kokoukset ovat 25.8. kello 17:30 Järvenpään Palloseura toimistolla ja 20.10. klo
17:30 HyPS:n toimistolla.

10.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:31.

Vakuudeksi
Seppo Mäkinen
puheenjohtaja

Ulla Kaasinen
esittelijä

