Seurakehitysvaliokunta
Kokouskutsu 4/2013
Aika
Paikka

Keskiviikko 10.12.2014 klo 18.00
Ravintola Sport Academy, Helsinki

Osallistujat:
Pj. Leena Neuvonen
Andreas Kämper
Jari Kuusrainen
Kari Alho PEP
Mauri Akkanen
Tom Rehn ESC

EsPa
I-HK
JoKi
HooGee

Taneli Haara, esittelijä, kehityspäällikkö
Toni Räisänen, nuorisosihteeri
Hannu Kylmäniemi, kilpailupäällikkö
Este:
Sari Alaluusua
Tommi Tienhaara
Pekko Söderström
Tiina Kinnunen
Hilkka Pelander
Arto Viljanen

MU
NJS
TiPS
EsPa
TuPS
Kuusysi

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja Leena Neuvonen avasi kokouksen ja totesi sen päätösvaltaiseksi. Päätettiin muuttaa esitysjärjestystä niin, että kohdat 4. ja 5. vaihtavat paikkaa.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Esittelijä korjaa pöytäkirjasta kirjoitusvirheen.
3. Ajankohtaiset asiat
Taneli Haara kertoi piirin ajankohtaiset asiat. Keskusteltiin pelaajamäärän kasvusta ja sen syistä.
Todettiin, että kannattaa analysoida lukuja vielä tarkemmin alueellisesti ja ikäluokittain. Hannu
Kylmäniemi kertoi lyhyesti erotuomaritoiminnassa tapahtuvat uudistukset.
4. Vuoden 2014 tavoitteiden toteutuminen
Käytiin läpi vuoden 2014 tuloskorttiin asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Valtaosin on onnistuttu yhdessä asetetuissa tavoitteissa. Toni Räisänen kertoi tarkemmin koulu- ja päiväkotijalkapallon tilanteesta sekä uudesta konseptista päiväkotijalkapalloon. Todettiin, että opettajille suunnattua materiaalipakettia voi kehittää. Pallojen jakamista seurojen kautta kouluille ja päiväkodeille kannattaa jatkaa. Vahvistuneet seurat toimivat yhä aktiivisemmin koulu- ja päiväkotimaailmassa, mikä näkyy harrastajamäärien kasvussa.

5. Tuloskortti 2015
Taneli Haara esitteli vuoden 2015 tuloskortin ja konkreettisen suunnittelun tilanteen. Keskusteltiin oppisopimuskoulutuksen onnistumisesta ja todettiin, että yhteistyökumppanuutta kannattaa
jatkaa ja kehittää.
Puheenjohtaja päätti seurakehitysvaliokunnan oman osuuden klo 19.15 ja kiitti kaikkia erinomaisesta panoksesta kuluneen kahden vuoden aikana
6. Yhteinen osuus pelaajakehitysvaliokunnan ja valmennuskoulutustyöryhmän kanssa
Kilpailupäällikkö Hannu Kylmäniemi esitteli itsensä ja oman taustansa valiokuntien ja työryhmien jäsenille. Taneli Haara esitteli vuoden alussa kaikille seuroille avattavan laatujärjestelmätyökalun. Keskusteltiin työkalun mahdollisuuksista seuroille ja todettiin sen olevan iso mahdollisuus oman toiminnan kehittämiseen. Piirillä on kuitenkin tärkeä rooli käyttöönotossa ja kehityksen tukemisessa.
Keskusteltiin valiokuntien roolista, toimintatavoista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa. Keskustelussa nousi esiin, että luottamuselinten toiminta on terävöitynyt ja työnjako selkiytynyt. Lisäksi
tuli esiin, että päätoimisten roolia valiokunnissa voisi pohtia, niin, että päätösvaltaisuus olisi sama kaikilla.
Todettiin, että valiokunnilla ja työryhmillä on merkittävä rooli kehityksessä ja jäsenten näkemyksen ja osaamisen kautta saadaan monipuolinen näkökulma koko toiminnan suunnitteluun.
Kahden vuoden valiokuntakausi loppui tähän kokoukseen. Vielä joulukuun aikana seuroille lähtee kirje, jossa ehdokkaita tuleviin valiokuntiin ehdotetaan.
Kokous päätettiin klo 20.10.
Vantaalla 11.12.2014
Leena Neuvonen, Puheenjohtaja
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