Pöytäkirja

ALUEELLISEN SEURAKEHITYSVALIOKUNNAN KOKOUS 1/2016: ETELÄ
Aika ja paikka:

Keskiviikkona 27.1.2016 klo 17.30 Uudenmaan piirin toimisto (Tavitie 1, Vantaa)

Osallistujat:

pj Markku Sandström (Uusimaa), Jari Aho (Uusimaa), Anssi Koskenvesa
(Uusimaa), Kaarlo Kankkunen (Helsinki), Risto Luomanen (Helsinki), Antti-Jussi
Väinölä (Helsinki)
Esittelijä: Taneli Haara
Silja Ranta
Este: Hilkka Pelander (Uusimaa), Ari Koskinen (Uusimaa), Sami Koskinen
(Helsinki) ja Ninni Malmstén-Heiskanen (Helsinki)
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KESKUSTELTAVAT ASIAT, TOIMENPITEET JA PÄÄTÖKSET

VASTUU

Kokouksen avaus
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Edellisen kokouksen pöytäkirja
Ajankohtaiset
Taneli Haara esitteli piirien seurakehityksen ajankohtaiset. Lisäksi
keskusteltiin strategian ja organisoitumisen etenemisestä.
Katsaus laatujärjestelmään
Taneli Haara esitteli laatujärjestelmän tilanteen ja mukana olevat seurat
tasoineen. Keskusteltiin järjestelmän hyödyntämisestä työkaluna sekä
tulevasta kehityksestä.
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- Valiokunnan esittää, että 4. tason terminologia mietitään uudelleen. Termit
pelaajakehitys ja grassroots kuvaavat huonosti seurojen toimintaa sekä
lisäävät väärinkäsityksiä ja vastakkainasettelua. Ainakaan julkisesti ei ole
tarkoituksenmukaista puhua näillä termeillä.
- Sinettiseuroja on mahdollista saada lisää laatujärjestelmän kautta. Markku
Sandström esitti yhteistä palkitsemistilaisuutta uusille sinettiseuroille vuoden
lopulla.
- Jatkossa keskeistä on, että prosessia seuroissa pidetään yllä ja saavutetut
tasot eivät saa olla ikuisia, jos toiminta muuttuu.
Seurakyselyjen tulokset
Käytiin yhdessä läpi yhteisen seurakyselyn tulokset.
- Vastaajamäärä on hyvä ja antaa kuvan seurojen näkemyksestä
piirien toimintaan
- Keskiarvoa 4 voidaan pitää hyvänä ja tavoiteltavana arviona
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- Keskeistä on tehdä eri osa-alueiden osalta konkreettiset stepit,
joilla toimintaa parannetaan
7.

Isännän Ääni –seminaari 5.-6.2.2016
Käytiin läpi Isännän Ääni –seminaari ja lauantain ryhmätyöskentelyosuus.
Todettin, että ohjelma vastaa valiokunnan edellisessä kokouksessa annettuja
vaatimuksia. Valiokunnan jäsenet toimivat mukana ryhmissä katsomassa,
että keskustelu pysyy oikeassa aiheessa ja antamalla samalla oman
panoksensa ryhmätöihin. Lisäksi jaettiin vastuut jäsenille eri osa-alueista.
Jäsenet kirjaavat seminaarin aikana huomiota omalta vastuualueeltaan.
Jokainen kokoaa omalta alueeltaan yhteenvedon seuraavaan kokoukseen.

TH ja MS

Risto Luomanen, pelaajakehitys
Jari Aho ja Ari Koskinen, pelitoiminta
Antti-Jussi Väinölä, vaikuttaminen ja päätöksenteko
Hilkka Pelander, seurakehitys
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Eteläinen seurakehitysvaliokunta 2016
Päätettiin vain seuraava kokous.
Muut asiat
Ei muita asioita
Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous järjestetään maanantaina 14.3. klo 17.30. Paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

Tervetuloa!
Helsingissä 28.1.2016
Markku Sandström, puheenjohtaja

Taneli Haara, esittelijä
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