Pöytäkirja

ALUEELLISEN SEURAKEHITYSVALIOKUNNAN KOKOUS 2/2016: ETELÄ
Aika ja paikka:

Maanantaina 14.3. klo 17.30 Uudenmaan piirin toimisto (Tavitie 1, Vantaa)

Osallistujat:

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

VASTUU

Kokouksen avaus
Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta
Edellisen kokouksen pöytäkirja (1/2016)
Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta
Ajankohtaiset
Taneli Haara kertoi strategiakyselyistä ja –haastatteluista. Keskusteltiin
erityisesti valmentajakoulutuksen sekä ilmapiirin tärkeydestä. Nämä on syytä
huomioida myös strategiassa. Lisäksi käytiin läpi terveiset Saksan matkalta
sekä käynnissä olevista koulutuksista.
Isännän Ääni -seminaari ja strategia 2017-2020
Valiokunnan jäsenet esittelivät oman vastuualueen tehtävänsä. Esitykset ovat
erillisinä liitteinä. Keskusteltiin erityisesti seuraavista asioista, jotka
huomioitava strategiassa:

MS
MS

-

Ryhmätyöt Isännän Äänessä eivät olleet onnistuneita. Juoksutus oli
epäselvää ja pöydissä keskustelu hajosi
Päätöksentekojärjestelmä on pääosin seuroille vieras ja
vaikutusmahdollisuudet koetaan heikoiksi
Seurojen oman toiminta-ajatuksen kirkastaminen tärkeää ja sitä kautta
räätälöidyt palvelut erilaisille seuroille
Laatujärjestelmä tukee hyvin seurakohtaisuutta ja osaamistarpeiden
tunnistamista  palveluketju tukemaan seuraa jokaisella osa-alueella
Valmentajakoulutus on tulevan kauden tärkein valinta. Valmentajien
osaaminen heijastelee kaikille toiminnan osa-alueille
Alueella henkilöstön osaaminen pitää toimia joustavammin kaikkien

MS
MS ja TH

TH ja MS

-

6.

seurojen hyväksi
Isännän Ääni –seminaarit ovat tärkeitä kohtaamisia erilaisten seurojen
välillä ja toimintapa on syytä säilyttää, Muuten
kohderyhmäkohtaisuutta on syytä kehittää edelleen

Palloliiton seurakehitysvaliokunnan kokous 7.3.
Markku Sandström kävi läpi alueellisten puheenjohtajien ja
esittelijöiden yhteiskokouksen muistion. Keskusteltiin Sandströmin
tekemästä yhteenvedosta, johon on kerätty strategiassa
huomioitavia asioita.
-

-

TH ja MS

Kolme valintaa nousi esiin
o Valmentajien osaaminen, valmentajakoulutus
o Seurojen oman toiminta-ajatuksen tuleminen,
profilointi
o Viestintä, markkinointi ja myynti
Lisäksi alueellisen yhteistyön kehittämistä osana strategiaa
on syytä jatkaa aktiivisesti

Puheenjohtajan muistui lähetetään vielä erillisenä liitteenä kaikille.

8.

9.

10.

Liittokokousasiat
Liittokokous Tampereella 23.-24.4. Seuraava kokous pidetään tämän jälkeen
ja katsotaan suuntaviivoja loppuvuodelle.
Muut asiat
Todettiin, että selvitetään toimintatapaa jäsenten vaihtamiseen kesken
kauden. Tavoitteena tulisi olla, että nimetyt jäsenet osallistuvat
pääsääntöisesti kokouksiin.
Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Seuraava kokous järjestetään 1.6. Kokouksen jälkeen katsotaan yhdessä
Suomen miesten maaottelua. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan jälkikäteen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.00.

Tervetuloa!
Helsingissä 14.3.2016
Markku Sandström, puheenjohtaja

Taneli Haara, esittelijä
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